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ΕΙΚΟΝΕΣ: Ψαράς. Σκίτσο τοΰ Βυζαντινού στόλου. Πειραϊκή Χερνόνησος. 
’Αραμπάς. Βοσκοποΰλα. Δαμαλάς ύπό Βασιλείου Χατζή.—Βασίλειος Χα
τζής.— Κνοϋτ Άμσουν (Προσωπογραφία ύπό ‘Ερρίκου Αούνδ).—"Αλέ
ξανδρος Παπαδιαμάντης (ανέκδοτος φωτογραφία τοΰ ζωγράφου κ. Γ. 
Χατζοποϋλου).— Ή Τζοκόντα. — Ό άνδριάς τοΰ Γκαταμελάτα. "Αγιος 
Γεώργιος. Προτομή ύπό Ντονατέλλο.—Ό έξωραϊσμός τώ.ν ’Αθηνών (δύο 
εικόνες). — Ή πριγκήπισσα τής Ρουμανίας Μαρία είς τήν Βυζαντινού 
ρυθμού αΐθουσάν της.—Μίχης Ίακωβίδης.—Λεονάρδος ντά Βίντσι (αυτο
προσωπογραφία). — Τό λυρικόν θέατρον τοΰ Βουκουρεστίου.—Ή Πολυ
τεχνική Σχολή τοΰ Βουκουρεστίου. — Ναπολέων Λαμπελέτ.— Βυζαντινή 
πριγκήπισσα. — Βινιέτες, Κοσμήματα, Έρλερ, Φίσερ κλπ.

ΑΓΓΕΛΙΑ! ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ } ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ og g ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ '^ξάμ^νος^

*0 «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» έκδίδεται. κατά μήνα.
Αί σύνδρομα! προπληρώνονται. Πάσα αϊτησις πρός εγγραφήν συνοδευο- 

μενη υπό τοϋ αντιτίμου απευθύνεται πρός τόν διευθυντήν και ιδιοκτήτην τοΰ 
Καλλιτέχνου κ. ΓΕΡ. ΒΩΚΟΝ, Αθήνας, οδός ’Ακαδημίας 54·
Τιμή έκαστου τεύχους λεπτά 80. Έν Άθήναις καί έν Πειραιεϊ πωλείται είς ολα τά βι
βλιοπωλείο καί είς τά κιόσκια.Έν ταϊς Έπαρχίαις είς τά ύποπρακτορεΐα τών έφη μερίδων. 
’Αντιπρόσωπος τοΰ Καλλιτέχνου έν Νέρ Ύόρκη ό κ. Παύλος Βώκος 5 Battery Place.

» » » διά τήν Αίγυπτον ό κ. Θεμιστοκλής Βώκος, Κάίρον.
Ό «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ» δημοσιεύει αγγελίας πρός δραχ. 30 τήν σελίδα 

και άναλόγως διά μικρότερον χώρον.
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 
ΑΡΙΘ. 215

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. Οδός Γ Σεπτέμβριον άρ. 27
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλ. διεύΦυνσις 
ΤΕΧΝΗ-αθηνας

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ©ΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
( Calorif^re)

~ Αναλαμβανομεν την εγκαταστασιν κεντρικών θερμάνσεων μετά έγγυήσεως τής άπο- 
δοσεως ολοκλήρωνοικοδομών, ξενοδοχείων, επαυλεων, μεγάρων, δημοσίων καταστημά
των, νοσοκομείων, Τραπεζών, Συλλόγων κλπ.

— Εκπόνησις σχεδίων και προϋπολογισμών δωρεάν.
— Πλέον των 50< τοιούτων εγκαταστάσεων έν λειτουργεία έν ‘Ελλάδι καί 3Ανατολή μεταξύ 

τών οποίων αι εξής : Ανάκτορα πρίγκηπος Νικολάου.—’ Εθνική Τράπεζα κεντρικόν καί έν 
Λαρισση. Τραπεζα Ανατολής, ενταύθα καί εν Σμύρνη.— Τράπεζα Αθηνών ένταϋθα καί έν 
Σμύρνη. Λαϊκή Ιραπεζα. ζενοδοχειον Ακταΐον καί Palace. — Πτωχοκομεΐον ’ Αθηνών.— 
Νοσοκομεΐον μεταδοτικών νοσημάτων Α. Συγγροϋ.— Αίγινήτειον κλπ. ιδιωτικός κατοικίας.

—3 Απειράριθμα ευχαριστήρια, συστατικά.
Διαρκής παρακαταθήκη όλων τών απαιτουμενών υλικών θερμάνσεως μόνον α' ποιό- 
τητος καί αναγνωρισμένης στερεότητας, συνεπώς ταχύτατη προθεσμία παραδόσεως.

—Διά πάσαν συμπληρωματικήν πληροφορίαν άπευθυνθήτω πρός τήν

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ ΔΡ. 50.000.000
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΡ. Ί 0,480,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ TANTAL

Τεχνικήν ‘Εταιρίαν
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ και Σια, Μηχανικοί 

έν 3 Αθηναις οδός Γ' Σεπτεμβρίου άρ. 27

(9 (9

ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Α. Δ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ & ΣΑ

ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ : Συστήματος ’Αμερικανικού τών 
τελειότερων συστημάτων, ήγγυημένης λει
τουργίας, καί αντοχής, ρυθμίζουσαι τήν θερ
μότητα κατά βούλησιν, άπό δεκαετίας εισα- 
χθεϊσαι έν Ελλάδι. Διαρκής παρακαταθήκη 
εις πλουσίαν συλλογήν.

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : Τών τελευταίων συστημάτων 
(ανοικτού συστήματος).

ΛΟΥΤΗΡΕΣ : Χυτοσίδηροι έσμαλτωμένοι μετά 
πορσελάνης.

TANTAL: ’Ηλεκτρικοί λαμπτήρες οικονομίας 
έκ μετάλλου Tantal 70 °/0 οικονομία έπί τής 
καταναλώσεως τού ήλεκτρικού ρεύματος.

‘Άπαντα τά έξαρτήματα ηλεκτρικών έγκατα- 
στάσεων, Τηλέφωνα, 3Ανεμιστήρες, Εϊδη 
3Αεριόφωτος, Πυρόσβεστρα κτλ. κτλ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ : 3Εν ‘Ελλάδι : Έν Πειραιεϊ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις. 
Τριπόλει, Βόλφ, καί Λαρίσση. — 3Εν Κρήτη : Έν Χανίοις, Ήρακλείω καί 
Ρεθύμνφ.— Έν Τουρκία: Έν Κωνσταντινουπόλει (Υποκατάστημα έν Γα
λατά μετά πρακτορείου έν Σταμπούλ), Άμισώ, Τραπεζούντι, Κερασούντι, 
Πάφρα, Σμύρνη, Χίφ, Μερσίνη, Άδάνοις, Ταρσφ, Θεσσαλονίκη, Σέρραις, 
Καβάλλφ, Ξάνθη, Δεδεαγάτς καί Ίωαννίνοις.— 3Εν Αίγύπτω: Έν ’Αλεξάν
δρειά, (μετά παραρτήματος έν τή συνοικία Μιδάν), Καΐρφ (μετά παραρτήματος 
έν τή συνοικία Μούσκι), Ζαγαζικίφ, Μανσούρα, Μίτ-Γκάμρ, Τάντρ. καί 
Μπενί-Σουέφ.—Εν Αονδίνω: (No 22, Fenchurch Street).—Έν ' Αμβούργω : 
(Domhof, Monckeberg Strasse 18). — Έν Αεμεσσω (Κύπρου). — Εν Διμένι - 
Βαθέος (Σάμου) καί έν Χαρτούμ (Σουδάν).

Σ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΗΣ, Πρόεδρος 
Κ. ΒΕΡΟΥΓΚ 
Ε.
Δ.
Α.

Δ.

ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ 
ΖΑΡΙΦΗΣ 
ΗΑΙΑΣΚΟΣ 
Ε. ΗΑΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩ. ΜΠΟΤΑΣΗΣ, ’Αντιπρόεδρος 
Ζ. Κ. ΜΑΤ ΣΑΣ 
EMM. Α. ΜΠΕΝΑΚΗΣ 
ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΝΕΦΑΙΖ 
ΜΑΡΚΗΣΙΟΣ ΔΕ ΡΕΒΕΡΣΩ 
MIX. ΣΑΛΒΑΓ0Σ 
ΔΙΟΝ.

Γενικός Διευθυντής ΖΑΦΕΙΡΙ0Σ

ΔΙΕΥΘΤΝΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ :

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Κ. ΜΑΤΣ ΑΣ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ —ATHENOCLES

‘Η Τρέπεζα 3Αθηνών έκτελει πάσαν Τραπεζικήν έργ ,σίαν, ήτοι: Προεξοφλήσεις 
εμπορικών γραμματίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεωγράφων καί έμπο- 
ρευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλ
λαγματικών, γραμματίων εσωτερικού καί έξωτερικού*  έκτελει χρηματιστικάς έντολάς. 
έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάς καί τηλεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τε τώ 
έσωτερικφ και τφ έξωτερικφ’ ανοίγει τρέχοντας λογαριασμούς, ήγγυημένους, δέχεται 
καταθέσεις χρεωγράφων πρός φύλαξιν άντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί έ νοικιάζει διαμε
ρίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

Η Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυσόν, είς έπιταγάς (cheques) έπί 
τοϋ έξωτερικού καί είς τραπεζογραμμάτια ύπό όρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς ό νόμισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπι
ταγάς (cheques) όμοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τραπέζης έπί τών έν τώ 
έξωτερικφ ανταποκριτών της. 01 δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ έξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον, μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν, λειτουργεί καθ’ έκάστην.

Κ·
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ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΑΤΤΟΛ Λ Ω Ν „

ΏΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1899

Τό ΩΔΕΙΟΝ ΛΟΤΤΝΕΡ ίδρνθ'εν προ δεκαετίας και διεν- 
θννόμενον παρά τής Κας Λίνας φδν Λόττνερ ενρίσκεται είς τδ 
κεντρικώτερον μέρος τών ’Αθηνών και είς ενρν καί ενάερον μέγαρον 
μετά κήπον.

Αί έπιτυχίαι τον τόσω είς τήν μονσικήν έκπαίδενσιν και μόρ- 
φωσιν τών πολναρίθμων μαθητών καί μαθητριών τον οσω καί είς 
τάς σννανλίας τον καί τάς εκτελέσεις μεγάλων ωδικών έργων νπδ 
τής μικτής χορωδίας τον είνε τοιανται ώστε πας λόγος καθίσταται 
περιττός.

Έν τώ ’Ωδείω Λόττνερ διδάσκονται ολα τά μαθήματα τής 
θεωρητικής μονσικής, έπίσης οργανική καί φωνητική μουσική, 
κλειδοκύμβαλων, τετράχορδον, βάρβιτος, σνμφωνική μονσική τής 
αιθούσης, άσμα, χορωδία κτλ.

Ή διδασκαλία γίνεται παρά τής Διενθνντρίας Κας Λίνας φδν 
Λόττνερ, τών καθηγητών κ. κ. Κάρολον Μπέμμερ (χορωδία καί 
βιολοντζέλο) καί άλλων δοκίμων καθηγητών καί διδασκαλισσών. 
'Ήδη έκ Βερολίνον άφίκετο έξοχος καθηγητής τον βιολίον έκ τής 
υψηλής Μονσικής Σχολής τον ’Ιωακείμ δ κ. I. Σαΐφερ.

Ή παρεχομένη είς τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας μόρφωσις 
είνε τοιαύτη ώστε οντοι μετά τδ πέρας τών σπονδών των δύνανται 
υφιστάμενοι τάς έπί πτνχίω έξετάσεις νά έχουν πλήρη τά έφόδια 
τής έξασκήσεως τον μουσικού έπαγγέλματος.

Είς τδ ’Ωδεΐον Λόττνερ έφοίτησαν καί έλαβον τδ μουσικόν των 
δίπλωμα καί φοιτούν μαθηται καί μαθήτριαι έκ τον έξω ελληνισμόν.

Διά πληρεστέρας πληροφορίας στέλλεται είς πάντα αίτονντα 
κανονισμός καί πρόγραμμα διδασκαλίας.

Έ
ΞΞ

ΞΕ
Ξ

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΜΕΤ’ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ

ΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

14 —ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - 14

(ΟΠΙΣΘΕΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΦΛΕΙΦΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ

ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α'. Βίος σχολικός κατά φυσιν, έν ΰγιεινω ίδρύματι, συνδεδεμένος 

μετ’ ασκήσεων και παιδιών έν ύπαιθρο» καί εκδρομών, παρασκευά
ζω ν καρτερικά καί ρωμαλέα σώματα.

Β'. Σκόπιμος προπαρασκευή διά τόν αγώνα τοΰ βίου- παν περιτ
τόν, έκ παλαιών προλήψεων κληροδοτηθεί' εις τήν διδασκαλίαν, απο
δεδειγμένος επιβλαβές ή άχρηστον απορρίπτεται' ό δέ πολύτιμος 
χρόνος χρησιμοποιείται πρός παροχήν εκείνων τών γνώσεων, ηθι
κών καί κοινωνικών, πραγματικών καί γλωσσικών, τών οποίων ή 
έ'λλειψις θά έ'ρριπτε τόν άνθρωποι· άοπλον είς τόν δεινόν αγώνα 
τής ζωής.

Γ' Καταδίκη παντός μηχανισμού έν τή διδασκαλία, ένίσχυσις τών 
πνευματικών δυνάμεων διά μεθοδικής άσκήσεως’ καταπολέμησις τής 
νωθρότητος τής σκέψεως, καλλιέργεια τής αύτενεργοΰ διοικήσεως.

Δ'. Μόρφωσις ισχυρών ηθικών χαρακτήρων ικανών πρός ενέρ
γειαν καί δράσιν καί μεγαλουργόν κοινωνικήν ή επαγγελματικήν έπι- 
χειρηματικότητα συμφώνως πρός τήν ιδιοφυίαν τής Ελληνικής φυλής.

Η
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NEON ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Κ. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ - ©Ρ. ΕΥΣΤΑβΙΑΔΟΥ
(ΜΟΥΣΠΚΟΥ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ.— Στοά ’Αρσάκειου 15.

&ϊς διάστημα ούτε ενός έτους τό κατάστημά μας εχεινε ιζασί- 
χνωστον και άωέκτησε ττομυαμηδεστάιτην (Βεχατείαν.

2)ιότι έχει έν ωρώτοις άτσό δχα τά σχετικό μένα μέ την 
μουσικήν;

— 3ΐχ ουσίαν συχχοχήν δχων τών μεχά^ων κλασικών διδα
σκάλων. — Μουσικήν δι ’ οχα τά δρχανα είς μεχίστην ισοικι- 
χίαν.— "Οωερες.— Οχα τά νεώτερα μουσικά έρχα (succes).— 
Μουσικά δρχανα. — 3Τιάνα. — ζΧορδάς άρίστης τσοιότητος. —■ 
’8}αρτήματα όρχάνων. — έΧαρτί μουσικής Γαχχίας και Γερμα
νίας δχων τών ωενταχράμμων. — Μελάνην καί ωένας μουσικής.

δεύτερον διότι διαδέτει τσάντα τά ανωτέρω εί'δη είς τιμάς 
άσυναχωνίστους.

Τό άνωτέρω μουσικόν κατάστημα έξέδωκε και 
πωλεϊ δλα τά τραγούδια

ΤΩΝ ΝΕΩΝ Π ΑΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1911
~Α.σμα Ζαμπέττας. ΎΑσμα βιεννέξων φοιτητριών. 

Χορός φαναρίων. — ~Ασμα σελήνης. — Δυωδία Ζαμ- 
πέττας Πιού ■ πιού.— Χορός εύξώνων κ.τ.λ. 

Θανμαοία έκτύπωαις μέ καλλιτεχνικά ζωγραφιστά έξώφυλλα.



ΨΑΡΑΣ ΥΠΟ Β. ΧΑΤΖΗ »■



ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ*

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος Μαρτίου 1911 : 
θάλεια Φλώρα - Καραβία ύπό θωμά θωμοπούλου, 
Μαΐου 1911: Λουκάς Γεραλής ύπό Γερ· Βώκου, Αύ
γουστου 1911: Όδυσσεύς Φωκάς ύπό Γερ. Βώκου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΕΙΣ τό σπίτι τού θωμά Θωμοπούλου 
συνέπεσε νά ίδώ προ 8ύο έτών ενα. 
μικρό κομμάτι του κ. Χατζή, ένα το- 
πίον της ’Αττικής, μιά όχθη ξηρού χει

μάρρου μέ λίγες έληές στο βάθος. Ένόμισα 
πώς εύρηκα σ’αύτό τό τοπίον κάποιο γνώ
ριμό μου μέρος, πώς είδα τόν ίδιο τόν 
εαυτό μου μέσα έκει νά διαβαίνη σέ χει
μωνιάτικες άπογεματινές ώρες. Τόν κ. 
Χατζήν ήξερα προ έτών ώς θαλασσογρά
φον ύπό την αγαθήν έπίδρασιν της τέχνης 
τού αλησμόνητου θαλασσογράφου Βολω- 
νάκη. Ιστιοφόρα πού ταξειδεύουν σέ τρι
κυμισμένες θάλασσες, ιστιοφόρα πού στέ
κουν στη γαλήνη τού πελάγους, άλλα πού 
προσεγγίζουν σέ λιμένες η φεύγουν γιά τό 
μακρυνό ταξείδι, καΐκια στην ορμητική 
τους κίνησι, στο όνειρο της μακρυνής ανα
μονής των, ψαροπούλες στής αυγές τών 
άναζητήσεών των, στης νυκτερινές των 
περιπλανήσεις, αμμουδιές, ακρογιάλια στήν 

άπογεματινή άνάπαυσι τών ναυτικών, όλη 
ή ζωή τής θάλασσας, πού κρύβει τόση 
ποίησι γιατί μάς παίρνει τήν ψυχή στούς 
πόθους τών ταξειδιών, γιατί μάς θυμίζει 
τήν καλωσύνη καί τούς ηρωισμούς έκεινώ/ 
πού παλαίβουν μαζή της, όλα αύτά όπως 
τά διέγραψε καί τά έχαρακτήρισε ό χρω- 
στήρ τού Βολωνάκη, ϊγειναν τά προσφιλή 
θέματα τού διαδόχου του. Άλλ’ ή έπίδρα- 
σις τού διδασκάλου έπί πολλά έτη ήτο 
καταφανής στούς πίνακας τού κ. Χατζή. 
Βλέπων αύτούς ένθυμεισαι πάντοτε τόν 
Βολωνάκην*  άλλ άν ή έπίδρασις ήτο κατα
φανής, αί τιμαί τών ίδιων σπουδών τού 
κ. Χατζή ήσαν αναμφισβήτητοι. Διότι ό 
κ. Χατζής έζησε είς τήν θάλασσαν άπό 
παιδικής ήλικίας. Ό πατέρας του είς τάς 
Πάτρας ήτο εφοπλιστής. Ό νεαρός Χα
τζής έπέβαινε τών πλοίων πού έπήγαιναν 
νά μεταφέρουν ξυλείαν άπό τόν Αχελώον, 
έζούσε μαζή μέ τούς ναύτας, έσπούδαζε 
τό σκάφος καί τήν ανατομίαν του, τήν 
κυβέρνησή/ του καί τούς τρόπους τής πλεύ
σεως, όλους τούς χειρισμούς καί δλας τάς 
κινήσεις, τήν χρήσιν τών ιστίων καί τούς
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πολυσυνθέτους έξαρτισμούς. Ύπό την έπο- 
ψιν τή<: ακριβούς άποδόσεως ύπήρξε πάν
τοτε καί εινε ευσυνείδητος τεχνίτης.

Αλλ’ό κ. Χατζής άν ήρχισε άσθενι- 
χως— καί τούτο οφείλεται είς την έλλει
ψη/ πραγματικής καλλιτεχνικής σχολής 
παρ ήμίν — δεν έβράδυνε έν τούτοις νά 
λυτρωθή άπό κάθε επιρροήν καί ν’ άνευρη 
τόν έαυτόν του. Ύπήρξε εξελισσόμενη, όπως 
λέγουν, ιδιοφυία. Ό 
Χατζής τής σήμε
ρον, δέν έχει καμ- 
μίαν σχέσιν μέ τόν 
Χατζή ν τής χθες.
Εσπασε τά παλαιά 

κλισέ, άφέθη είς 
την έμπνευσίν του, ό 
χρωστήρ του έκι- 
νήθη άπό τάς αμέ
σους ψυχικάς εντυ
πώσεις τού καλλι
τέχνου. Καί μαζή 
του βλέπομεν αλη
θινά καί αίσθανό- 
μεθα, οτι αύτό πού 
μάς δίδει τό έζή- 
σαμε καί ήμείς.Χω
ρίς κάμμίαν ιδε
οληψίαν μονοτονίας 
θεμάτων, ό καλλι
τέχνης αύτός ένδια- 
φέρεται δι’ όλην τήν 
ζωήν καί ίσχυρώς 
τήν αποδίδει. Δέν 
είνε διά τούτο άπλούς καί ξηρός ρεαλι
στής, ανευρίσκει τήν ποίησιν τών πραγμά
των. Τά θέματα τών θαλασσογραφιών του 
μέχρι τίνος εινε τά αύτά γνωστά θέματα.
Η σύνθεσις των ήδύνατο νά εινε άλλη έάν 

έζοΰμεν πλησιέστερα πρός μίαν ζωντανο- 
τέραν σκηνογραφίαν τού ύγρού στοιχείου αέ 
τόν διαπλέοντα αύτό άνθρωπον, μέ μίαν 
εκφραστικωτέραν κίνησιν είς τάς επικαίρους 
στιγμάς όπου άπό τό τίποτε μιας σκηνής 
ή σκέψις μας θίγει τά ψυχικώτερα δρά
ματα τής ζωής. Άλλά καί τοιαύτα θέ
ματα έχει ό κ. Χατζής. Είς τό έργαστή- 
ριόν του αίφνης είδα τήν σκηνήν : «Στό 

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΥΠΟ Β. ΧΑΤΖΗ

άμπάρι)). "Ενας ναύτης πού έρχεται τώρα 
νά καταταχθή άκούει άπό τούς παλαιοτέ- 
ρους συναδέλφους του τά βάσανα αύτού 
τού επαγγέλματος. Περισσότερον άκόμ.η 
από αυτήν τήν έκτασιν ό κ. Χατζής ήμ.- 
πορούσε νά μάς δώση άλλα όμοια θέματα. 
’Εν τούτοις ήδη ζητεί νά κάμη κάτι περισ
σότερον. ’Ανέλαβε ν’ άναστήση ολόκληρον 
ιστορικήν εποχήν καί άσχολείται μ.έ τήν 

απεικόνισιν τού βυ- 
ζαντινού στολου, φι- 
λοδοζών ν’ άπο δώση 
μίαν ένδοξον ναυμα
χίαν κατά τήν άλω- 
σιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Διά τό 
έργον αύτό εύνοήτου 
ιστορικής σημασίας 
ό κ Χατζής έργάζε- 
ται τώρα δύο χρόνια.

Δέν έχει κάμμίαν 
προγενεστέραν άνά- 
λογον έργασίαν διά 
νά βοηθηθή. Δι’αύτό 
αί ίστορικαί του εκ
ζητήσεις ύπήρξαν έ- 
πίπονοι καί είνε άκό
μ.η. Πλείστα σκίτσα 
μέχρι τούδε έξετέ- 
λεσε διά τήν ακρί
βειαν τού τύπου τών 
πλοίων τής έποχής 
καί τού έξαοτισυ.ού 
των.Τό έξώφυλλον, 

τό όποιον κοσμεί τό τεύχος αύτό, καθώς καί 
τό σκίτσο πού δημοσιεύομεν έδώ, είνε δείγ
ματα αύτής τής έργασίας, ή όποια τείνει 
νά γενικευθή. Διότι τό μεγάλο του έργον 
εινε ή ναυμαχία έκ τής ναυτικής ιστορίας 
τής έποχής εκείνης. Ό πίναξ έχει μήκος 
ύπέρ τά δύο μέτρα. Άφ’ ό,τι ήδη έπ’ 
αύτού διαφαίνεται, ή σύνθεσις είνε έπιτυ- 
χης είς ό'λας τάς άναλογίας τού μεγάλου 
πινακος. Τό παλαιόν Βυζάντιον διαγρά
φεται είς τό βάθος είς εύσυνείδητον προσ
πάθειαν πιστής άναπαραστάσεως τού οικο
δομικού του ρυθμού. Ολα αύτά άπαιτούν 
κόπον καί γνώσεις. Πρέπει δε νά προβά-

λουν, καί τό έλπίζομ.εν, μέ όλην τήν σα
φήνειαν τής πραγματικότητος. Ό κ. Χα
τζής έχει αύτήν τήν άρετήν, ύπερέχουσαν 
είς όλα του τά έργα. Άλλ’ας έπανέλθωμεν 
είς τήν μεγάλην σύνθεσιν. Ή φοβερά σύγ- 
κρουσις τών δύο στόλων μέ τήν όρμ.ήν τής 
συντριβόμενης έπιθέσεως έκ μέρους τού 
ετέρου έχει άποδοθή μ.έ όλην τήν φρίκην, 
τήν οποίαν μία τοιαύτη άγρια σκηνή τής 
ζωής δύναται νά δώση. Η τάζις τών

ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΥΠΟ Β. ΧΑΤΖΗ

πλοίων, ή πρός τόν άνεμον καί τήν έπίθε- 
σιν πάλη των, τά ξεσχισμένα πανιά των, 
τά σπασμένα κατάρτια των, τά θρυμ.μα- 
τισμένα σκάφη, ή έκ τού συστάδην πολλά
κις συμπλοκή τών μαχομένων, όλη τέλος 
αύτή ή τραγωδία άπεικονίζεται μέ όμοια- 
λήθειαν, τήν οποίαν ή τέχνη τού κ. Χα
τζή άνεπηρέαστος άπό κάθε πανομοιό- 
τυπον σχέδιον, μεταβάλλει είς κλασικής 
επιβολής σύνθεσιν.

Ό θεατής τού έργου αύτού λέγει : οτι 
κύτή θά ήτο αληθώς ή σκοτεινή καί τρα
γική εκείνη έποχή. θαυμάζει τήν συν-
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θετικήν δύναμιν καί τήν εύχέρειαν τού 
ζωγράφου. Βλέπει τέλος ζωντανήν μίαν 
σελίδα τής ιστορίας.

Άλλά πέραν τού έργου αύτού μ.έ δε
σμεύει ή σύγχρονος ζωή είς το έργαστή- 
ριον τού κ. Χατζή. Δέν ήξεύρω, άλλά 
μού φαίνεται, οτι έπανέρχονται οί αυτοί 
ενθουσιασμοί μου άπό τήν επιλογήν τών 
άπό τής φύσεως εμπνευσμένων θεμάτων. Ο 
μ.ετριόφρων αύτός καλλιτέχνης, ό σιωπηλός

καί ύπέρ τό δέον άφελής είς τήν περιβολήν 
του άκόμη — κάτι πού μοιάζει μέ καραβο- 
κύρην — ό χανόμενος καί άφωμοιωμένος είς 
τό πλήθος άνευ ούδεμ.ιάς τάσεως προς επι- 
δειξιν, ό μ.ή γνωρίζων νά προφέρη την 
άπαισίαν λέξιν τού «έγώ>. ό πράττων 
πολλά καί λέγων ολίγα, ό πάντοτε έμ- 
πνευσμένος καί αισθανόμενος, ότι τώρα 
«μόλις άρχίζει», σέ καταπλήσσει άν τόν 
έκρινες άπό τήν ολην έκφρασιν τού άτόμου 
του, οτι διανοείται νόσον ύψηλά. Σκέπτο
μαι μή τυχόν είμαι ύπερβολικός, άλλ’ έκ 
τών όλιγίστων έργων καί όχι τών καλλι-
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τερών έκ τών έδώ δημοσιευομένων, ό ανα
γνώστης είνε αδύνατον νά έχη την όλην 
έντύπωσιν περί της ώραιότητος καί της 
ύποβλητικής έκφράσεως τοΰ όλου έργου 
τοΰ Χατζή. Είς Αθήνας, οπού και ή καλή

χνικών έργων είνε δύσκολος, οπού ακόμη 
δέν έχομεν τήν τριχρωμίαν, καταντά πρό
βλημα ή δημοσίευσις μιας πλήρους καί 
άρτιας έργασίας. Δι’ αύτό ό αναγνώστης

ΑΡΑΜΠΑΣ ΥΠΟ Β. ΧΑΤΖΗ

πρέπει έάν θέλη νά ίδή τά καλλίτερα έργα 
τοΰ κ. Χατζή, νά μεταβή είς τό έργαστή- 
ριόν του. Έκεί έάν εινε άνθρωπος, ό όποιος 
έζησε μέ ωραία αισθήματα έξω τών πό
λεων. θά εύρη τόν εαυτόν του άναμνηστι- 
κώς άναγνωρίζοντα τά τοπία τοΰ κ. Χα
τζή. Οί πίνακες αύτοί, τούς αποδίδω τήν 
μεγαλειτέραν άξίαν, εινε μικροί, χωρίς 
αξιώσεις, χωρίς τάσιν πρός έπίδειξιν άλλ 
όλα αύτά τά κομμάτια τό καθένα εινε 
ενα είδύλλιον.Δρομίσκοι πού κατεβαίνουν σέ 
παραλίες, άγροτικοί συνοικισμοί άνάμεσα 
σέ κήπους άπό φτωχικά σπίτια ψαράδων.

ακρογιάλια νησιών, έχουν σάν μιά λεπτή 
ψυχική διαίσθησι τοΰ Παπαδιαμάντη. Βλέ- I 
πων αύτά χωρίς νά τά γνωρίζης, λέγεις, I 
οτι έπέρασες κάποτε άπό παρόμοια μέρη, 
ότι αίσθάνθηκες τήν καρδιά σου νά χαρή I 
στό πανόραμα αύτής τής ήσυχης καί παρά- I 
μερης ζωής, ότι σέ κάποιο άπό τά σπιτάκια 
αύτά σ’ έφιλοξένησαν, ό'τι σέ κάποιο μαγα- | 
ζάκι έκάθησες νά ξεκουρασθής, ότι στής | 
θάλασσες πού Ξανοίγονται μπροστά καί ί 

πέραν έβύθισες έξαγνισμένα στό γεμάτο 
έλπίδες όνειρο τής ζωής τά βλέμματά σου.

Έτσι τό κάθε τι δέν εινε άπλοΰν, δέν 
εινε ξηρά άναπαράστασις τόπων, άλλ’ είνε 
σύνθεσις άπό δική σου ψυχή, οπού εινε 
αύτή ή ψυχή τοΰ καλλιτέχνου, εινε ποίη- 
σις τής ζωής καί ή κάθε εικόνα ένα ποίημα. 
Πρέπει δέ νά ίδής τά έργα αύτά είς τόν 
χρωματισμόν των. Τότε μόνον ζούν, τότε 
ό άπολύτως ελληνικός χαρακτήρ των — καί 
είνε τό αίτιον πού τόσω συγκινοΰν τά έργα- 
αύτά — σού άνασταίνει τό ποιητικώτερον 
μέρος τής ζωής σου.

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ ΥΠΟ Β. ΧΑΤΖΗ

Είς τούς ένθουσιασμούς μου αύτούς θά 
ήθελα νά είπώ κάτι γενικώτερον άκόμη. 
Οί "Έλληνες ζωγράφοι είνε ύπεράνω τοΰ 
συγχρόνου έλληνικού κοινωνικού καί πνευ
ματικού περιβάλλοντος. Η διανοητικότης 
των καί ή καλαισθησία των, άκόμη καί ή 
συστηματική παραγωγή έργων τους ζεχω- 
ρίζουν άπό τόν τόπον αύτόν, τόσω κατη- 
ραμένον έν τώ συνόλω είς τό νά μή δίδη 
προσοχήν είς τίποτε άλλο πέραν μιας εύ- 
τελούς ύλικής του αύταρκείας. Άλλ' άκόμη 
θά προσέθετα, οτι καί ώς τάξις ύπερέ-

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

** σκεπτώμεθα κάποτε τό μεγάλο αόρατο 
καράβι, τό όποιον φέρει πρός την αιωνιότητα τάς 
ανθρωπίνους μας τνχας.

* * Έχει όπως τά πλοία τών ωκεανών τά πανιά 
του καί τη σαβούρά του.

***Αν φοβούμεθα, οτι μπορεί ν ανατροπή την 
θ)ρα που βγαίνει άπό τό λιμάνι, αυτό δέν εινε λόγος, 

χουσα άποδίδει άνωτέραν έργασίαν πάσης 
άλλης. Μεταξύ δέ τών πρώτων έργατών 
αύτής τής νεοελληνικής άναγεννήσεως εινε 
άναμφιβόλως καί ό κ. Χατζής κατά τούτο 
περισσότερον άξιος προσοχής καί σεβα
σμού, οτι πλήν τής πρωτογενούς έλληνικής 
καλλιτεχνικής Σχολής δέν έγνώρισε κάμμίαν 
ξένην τοιαύτην, ούτε έζησε είς ξένον καλ
λιτεχνικόν περιβάλλον καί ολα του τά έργα 
οφείλονται είς τάς άτομικάς του σπουδάς 
καί είς μίαν καταπλήσσουσαν αύθόρμητον 
έξέλιξιν τής ιδιοφυίας του.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

ότι γιά ν αυξήσουμε τή σαβούρά του πρέπει νά κα
τεβάσουμε τά πανιά του στό αμπάρι.

* * Σαβούρα βρίσκει κάνεις παντού, άλλά τά πα
νιά είνε σπάνια καί πολύτιμα. 'Η θέσις των δέν είνε 
μέσα είς τά σκότη τού κύτους, άλλ3 ανάμεσα στό 
φώς τών ύψη/.ών καταρτιών, όπου μαζεύουν τήν 
πνοήν τού διαστήματος.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΙΤΕΡΛΙΓΚ



ΚΝΟΥΤ ΑΜΣΟΥΝ
[Προ ολίγου καιρού έωρτάσθη ή πεντηκοστή γενέθλιας τοΰ μεγαλειτέρου τών συγχρό

νων ποιητών και δραματικών τής Νορβηγίας, τοΰ Knut Hamsun, 'll επομένη 
κριτική είνε τοΰ Γερμανοΰ Heinrich Goebel].

ΟΚνούτ Άμσουν έβιογράφησε τόν 
εαυτόν του ώς πεντηκοντούτη είς 
τό βιβλίον του (("Ενας οδοιπόρος 
παίζων μέ σορδίνες». Άν καί φέρη μισόν 

αιώνα είς τη ράχη του και τά μαλλιά 
του έγειναν ψαρά, ό'μως χαίρεται ακόμη 
τη ζωη. Δέν πιστεύει είς τό « διεστραμ- 
με'νον γεροντικόν δόγμα», οτι ή ηλικία 
φέρνει σοφία, άλλ’ είλικρινώς ομολογεί, οτι 
δέν έγινε σοφότερος. Ζή ακόμη την πα- 
ληά του τυχοδιωκτική, πλάνητα ζωη μέ 
την καρδιά γεμάτη τρελλές ονειροπολή
σεις. Ως εργάτης τών πόλεων και τών 
άγρών ζητεί Θέσιν πότε εδώ και πότε εκεί 
όχι πλέον ώς πόρον ζωής, άλ>’ άπό άκα- 
τανίκητον κλίσιν. Ή σωματική εργασία 
του έγινεν άνάγκη, καί όπως εινε εφευρε
τικός καί πολυτεχνίτης, εινε άξιος γιά 
κάθε επάγγελμα. Ταξειδεύει καί εργάζεται 
ίνκόγνιτο παρουσιάζων τον εαυτόν του ό,τι 
πραγματικός εινε : προλετάριον. Άλλ’άφού 
δουλέψει γερά, γυρίζει χωρίς σκοπό καί 
τέρμα βυθισμένος σέ σκέψεις βαθειές καί 
πλανάται συχνά όλη τη νύχτα στο δάσος 
η στο κοιμητήριο. Εκεί του έ'ρχονται 
παράδοξες ιδέες, όνειρα θαυμάσια. ’Ανα
μνήσεις άναβλύζουν μέσα του, χρώματα, 
τόνοι, μουσική. Παίζει μέ σορδίνες καί η 
χορδές της καρδιάς του ηχούν σιγανούς, 
άπαλούς, καθαρούς τόνους. Έτσι ζή ό
πεντηκοντούτης Άμσουν.

Ή φαιδρότης του εινε ώριμος καρπός 
τής δύσκολης ζωής του. Κατάγεται άπό 
πολύ μικρή οικογένεια’ ο πατέρας του 
ήτανε ψαράς. Αληθινά σχολική μόρφωσι 
δέν ελαβε ποτέ καί τό μεγαλείτερο του 
παράπονο είνε οτι δέν έμαθε μικρός μιά 
ξένη γλώσσα. Είς ηλικίαν δεκαεφτά έτών 
έγινε κάλφας σέ τσαγκάρη, άλλά δέν βά
σταξε πολύ. Έδοκίμασε πολλές τέχνες' 

χαμάλης, κλητήρας, χτίστης, γλύπτης’ 
καί ύστερα, πολύ νέος άκόμη, τράβηξε ώς 
θερμαστής ύπερωκεανείου γιά τήν ’Αμε
ρική, όπου έξηκολούθησε τήν πολύπλαγκτη 
ζωή του, άγωνιζόμενος τόν σκληρόν άγώνα 
τής ύπάρξεως. Είργάσθη ώς εργάτης λει
βαδιών, τροχιοδρομικός είσπράκτωρ στο 
Σικάγο, ύπάλληλος σιδηροδρόμων καί 
τρία χρόνια ψαράς στο Νιούφουτλαντ 
άποκλεισμένος καί μακρυά άπό τόν κόσμο. 
Μέ μικρές οικονομίες γύρισε πίσω καί 
έ'ζησε στή Χριστιάνια, Παρίσι, Μόναχο 
καί ποιος ξέρει πού άλλου ζωή βασανι
σμένη καί στερημένη’ πολλές φορές θά 
ήσθάνθη καί τούς νυγμούς τής πείνας. 
« Πείνα > λέγεται καί τό πρώτον του έργον, 
μέ τό οποίον εικοσαετής έκαμε τήν φιλο
λογικήν έμφάνισί του’ είνε μία εκστατική 
κραυγή πού βγαίνει άπό πυρέσσοντα 
σπλάγχνα. Άπό τότε έγραψε είκοσιδύο 
βιβλία τό καθένα καί ενα προσωπικό μνη
μείο τής έξελισσομένης ψυχής του.

Παραδόξως ό Άμσουν μέ δλην τήν 
βαρείαν σωματικήν εργασίαν δέν έχασε 
τήν έντασιν τών δυνάμεών του, άλλά 
τουναντίον κατόρθωσε εντελώς αύτοδίδα- 
κτος ν άνέλθη είς τά άνώτατα στρώ
ματα τού πνεύματος καί τής ποιήσεως. 
Φυσικά εινε προικισμένος μέ ιδιοφυίαν 
καταπληκτικήν. Ορμητικός είς τό έπακρον 
έχει συγχρόνως λεπτοτάτην οιαίσθησιν τά 
νεύρά του δονούνται καί μέ τόν έλάχιστον 
ερεθισμόν τού εξωτερικού κόσμου. Η ψυχή 
του γεμάτη άπό άντιθέσεις αδιαλλάκτους. 
"Οπου περιγράφει τόν εαυτόν του είτε 
άμέσως είτε ύπό έλαφράν ποιητικήν μορ
φήν, λείπει κάθε έπανάληψις' κάθε φορά 
παρουσιάζει καί διάφορον τήν εικόνα του, 
ώστε έκ πρώτης όψεως δέν άναγνωρίζεται.

Τόν άνθρωπον τού "Αμσουν διακρίνει

ι---------------  ।
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(Ιίροσωπογραφία ύπό Ερρίκου Λοΰνδ)
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Ti άτυχής του σχέσις μέ τον λεγόμενον 
«σύγχρονον πολιτισμόν» ύπό το βάρος κα
ταπληκτικών εντυπώσεων δέν είμπορεί νά 
προσαρμοσθή μέ τό περιβάλλον. Ξένος 
πρός την ζωήν κρύπτει δειλά τά αισθή
ματα του. Αλλ’ η αδιαφορία καί περι- 
φρόνησις τών άλλων τόν εξεγείρει καί τότε 
εκτός εαυτού ή φανερώνει της κρυμμένες 
δυνάμεις του η τραυλίζει άπό έκδίκησιν 
λόγια έξοντώσεως καί ολέθρου. Τέτοιος 
είνε είς την « Πείνα» ό ξεπεσμένος λό
γιος καί είς τά «Μυστήρια» ό πλούσιος, 
άλλ ασυμβίβαστος μέ την κοινωνία Νά- 
γελ. Η παράδοξος συμπεριφορά τών 
άνθρώπων τον σκανδαλίζει. Φαίνονται η 
εκκεντρικοί η τρελλοί. Καί έξωτερικώς δέν 
ταιριάζουν είς την κοινωνίαν. Πάντα θά 
έχουν κάτι τι γελοίον. Τού ένός έρχεται 
στραβά τό ρούχο του, του άλλου λείπει 
ένα κουμπί. Ο Νάγελ φορεί κίτρινο καρρέ 
κοστούμι, άσπρο βελουδένιο κούκο καί 
σιδερένιο δαχτυλίδι. Η άφηρημάδα των 
καί άδεξιότης προκαλούν τόν γέλωτα. 
Συχνά εντρέπονται γιά την γυμνότητά των 
καί την φτώχεια. Είς ενα ποίημά του, 
που συναντάται ύστερα άπό πολλά χρόνια 
ο ποιητής μέ την άγαπημένη του, μόλις 
την βλέπει άπό μακρυά, συγχίζεται καί 
τά χάνει. « Φίλε μου, λέγη μέσα του, 
τράβα στό άλλο πεζοδρόμιο, πρόσεξε μην 
καταλάβη πώς τρέμουν τά γόνατά σου, 
κρύψε την τριμμένη γωνιά τού σακακιού 
σου καί λάβε στάδιον εκατομμυριούχου». 
Εδώ φαίνεται ό λεπτός σαρκασμός καί 

τό χιούμορ πού δέν λείπει άπό κανένα του 
έργον.

’Εναντίον της ψύχρας άδιαφορίας της 
κοινωνίας έξεγείρεται η άπειρος άγαθότης 
του’ με σφοδρότατον πάθος τάσσεται μέ 
τό μέρος τών σκλάβων της ζωής καί τών 
άδικουμένων. Είς την «Νέαν γην», όπου 
περιγράφει θαυμάσια την νορβηγικήν κοι
νωνίαν παρουσιάζεται ένας τέτοιος τύπος. 
Εινε εργάτης άνθρακωρυχείου' ύστερα άπό 
νυκτερινήν εργασία σύρεται μαύρος καί δι- 
ψασμενος στό φτωχικό του μέ την σκα
πάνη στόν ώμο’ τά κουρασμένα βήματά 
του άντηχούν βαρειά μέσ’ στην άθόρυβο 

καί σημαιοστόλιστο πόλι. Ξ-, μερώνει η 
μεγάλη εθνική εορτή τής ελευθερίας καί 
ίσότητος, ή 17 Μαίου, καθ'ήν έδόθη σύν
ταγμα είς τήν χώραν. "Ένας κύριος πού 
μυρίζει τόδδυ έρχεται τρικλίζοντας άπό τό 
άλλο μέρος καί πέφτει απάνω του’ τό 
ένδυμά του έχει μεταξωτή φόδρα. Άλλ 
ο εργάτης τραβάει τό δρόμο του’ δέν 
έχει καιρό νά έορτάση τήν ελευθερία’ 
ύστερα άπό τή σκληρή δουλειά τής νύ
χτας πρέπει νά κοιμηθή διά ν’άνακτήση 
δυνάμεις διά τήν εργασίαν τής 18 Μαίου 
πού θά τού προμηθεύση τό ψωμί τής 19. 
Αυτή τήν στιγμή διανέμ.ονται καί αί εφη
μερίδες γεμάτες άπό ενθουσιώδη καί φιλε
λεύθερα άρθρα «περί τής 17 Μαίου». Ένα 
κοριτσάκι ασθενικό καί χλωμό — πάσχει 
από χορεία—γέρνει άπό πόρτα σέ πόρτα 
καί τής μοιράζει.

Άντίθεσιν φοβεράν πρός τήν βαθεϊαν 
υπέρ τών πτωχών συμπάθειάν του άποτε- 
λεϊ ό άριστοκρατικός δεσποτισμός τού Άμ- 
σουν. Αν καί δέν έδιάβασε Νίτσε, έξέφρα- 
σεν ιδέας πού πολλάκις συμπίπτουν μέ 
την φιλοσοφίαν τού σφυριού. Πάντα ό'αως 
συνηγορεί θερμά ύπέρ τής σφριγωσης ζωής, 
υπέρ εκείνων πού φέρνουν κάτι τι νέον. 
Ολόκληρον τό δράμά του «Είς τάς πύλας 

τού κράτους» δέν είνε τι άλλο παρά ορμη
τική έφοδος κατά τών γηρατειών πού 
έχουν την δύναμι στά χέριοί των καί δέν 
εννοούν νά ξεκολλήσουν Ό ’Ίβαρ Καρένο, 
το κύριον πρόσωπόν, είνε μονήρης σκεπτι
κιστής, πού αντιπροσωπεύει τά νέα ιδα
νικά’ άλλ ό γέρο καθηγητής Γύλλινγ τού 
φράσσει τόν δρόμο πρός τό πανεπιστήμιο, 
όπου θά εύρισκε πόρον ζωής. Ή κυριαρ
χούσα ιδέα είνε : παραμέρισε, γέρο, είμεθα 
νεώτεροί σου, ή ζωή σου έτελείωσε, κάμε 
μας τόπο καί πέθανε έν ειρήνη. Άλλ’ είς 
τό σημείον αύτό σταματά ό συγγραφεύς, 
και είς δεύτερον δράμά του «Λυκόφως» 
θετει ενα παράδοξον έρωτηματικόν*  ή λύ- 
σις επέρχεται είς τό τρίτον «Τό παιγνίδι 
τής ζωής».

• Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχη Μαΐου, ’Ιουνίου, 
Ιουλίου, Αύγουστου 1911.

Άλλά τό χαρακτηριστικώτερον τού άν- 
θρώπου τού Άμσουν έγκειται είς τό ότι 
εινε κομμάτι τής φύσεως όπου δεσπόζει 

σαω βασιλεύς μέ άόρατον στέμμα. Ζή μέ 
όλα τά πράγματα ειρηνικά μετέχων τής 
χαράς καί τού πόνου του. Ένας λίθος προ 
τής καλύβης τού ήρωός του Γλάν τόν χαι
ρέτα παρερχόμενον καί σάν καλός φίλος 
τόν περιμ,ένει νά ξαναγυρίση. Αγαπα καί 
τά ελάχιστα*  τό καλαμάκι πού τρέμει ή 
τό ξηρό κλαδάκι τού δίδουν άφορμην είς 
σκέψεις. 'Όλα τά φωνάζει μέ τό όνομά 
τους, πτηνά, δένδρα, χλόη, έντομα. Μέ

Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ*
ΗΝ εποχή πού είχα αρχίσει νά γράφω, 
μεσουρανούσε ή ποίησις τού Παρά
σχου. Μόνο στήν Επτάνησο ή σχολή 

αύτή είχε βρή πολύ λίγους οπαδούς. Ο 
Σολωυ.ός εξακολουθούσε νά βασιλεύη, άλλά 
δυστυχώς ή ποίησίς του έφθανε μόνο έως 
τ’ αύτιά, καί γιά τούτο βλέπουμε πώς 
όσοι τόν είχαν μιμηθή, δέν είχαν φθάσει 
στήν ούσία τής ποιήσεώς του, ούτε είχαν 
κατορθώσει νά εννοήσουν τήν ύψηλή του 
τέχνη καί τά μεγάλα του νοήματα. Στη 
Ζάκυνθο οί καλλίτεροι μιμηταί του ήσαν 
ό Έλισαβέτιος Μαρτινέγκος καί ό Αρι
στείδης Καψοκέφαλος. Ο πρώτος, άνθρω
πος μέ τέλεια μόρφωσι καί άριστός μαθη
τής τού πατέρα μου, είχε γράψει πολλά 
ποιήματα, τά όποια φανερώνουν άληθινό 
ποιητικό νού. Τά ποιήματά του αύτα από 
μετριοφροσύνη, τά είχε δημοσιεύσει μαζί 
μέ τήν αύτοβιογραφία τής μητέρμς του, 
γυναικός μεγάλης αξίας. Στά ποιήματά 
του αύτά, άν καί φαίνεται ή μίμησις τού 
Σολωμού, όμως βλέπουμε πώς εδώ κ εκεί 
υπάρχει ή γερμανική σκέψις ενωμένη με 
ιταλική πρωτογενή τεχνοτροπία. Ο στί
χος του, ή γλώσσά του, χωρίς καμμια 
καλαισθησία. Υπάρχει ή ιδέα, άλλά λεί
πει ή έκτέλεσις, λείπει ή μορφή, λείπει 
ο,τι κάνει τό ποίημα μεγάλο. Ο δεύτερος, 
μέ άρκετή μόρφωσι, μέ άρκετή ποιητική 
ιδιοσυγκρασία δέν κατώρθωσε ν’ άπαλλα- 

άγαλλίασιν εύλογει τή ζωή, τή γη, 
τόν ούρανό. Εύλογει τόν άέρα, πού τόν 
θωπεύει, καί τό αΐμά του στέκεται είς τάς 
φλέβας άπό εύγνωμοσύνη. Άφοκράζεται 
τό βούϊσμα τού δάσους καί άκούει μέσα 
τόνους μουσικής, ή καρδία του ήχει καί 
αύτή μέσα στή μεγάλη χορωδία τής φύ
σεως. Τέτοια χαροπά όνειρα εύρίσκονται 
είς όλα σχεδόν τά έργα του, ιδία είς τόν 
« 'Οδοιπόρον» καί τόν «Πάνα».

χθή άπό τή μίμησι τού Σολωμοΰ, άν καί 
μάς έδωσε στίχους πολλές φορές φωτεινούς 
καί αρμονικούς. Ό άδελφός μου ό Ανδρέας 
δέν άπορρέει βέβαια άπό τό Σολωμό, αλλα 
κάπως έχει έπηρεασθή άπό τόν Βαλαωρίτη 
καί τόν Παράσχο. Είνε άπό τούς λαμπρό
τερους ποιητάς μας γιά τό αβρό του αί
σθημα, γιά τήν ώραία ιδέα, γιά τήν τέ
λεια μ.ορφή, γιά τήν έκτέλεσιν, γιά τήν 
αρμονία τού στίχου καί γιά τή γλώσσα 
τήν τόσον ώραίαν. τήν τόσον ομαλή.

Τήν εποχήν άκριβώς αύτή έγραφα κ’έγώ. 
Ή σκέψις μου ήτο ν ’ άποφύγω κάθε μί- 
μ.ησι καί νά παρουσιάσω μέ τόν άπλού- 
στερο τρόπο τον εαυτό μου. Ένόμιζα, ότι 
μέ τά ποιήματά μου αύτά έκανα μία δια
μαρτυρία εναντίον τής εποχής μου, εναν
τίον όλων εκείνων πού είχαν έ'να έγώ νά 
παρουσιάσουν καί τό έπνιγαν μ.έσα στη 
μίμησι. Ένθυμ.ούμαι πού μερικοί, όταν 
άρχισα νά δημοσιεύω κανένα ποίημα, 
είχαν μείνει έκπληκτοι, γιατί έβλεπαν 
κάτι τι νέο, πού εισχωρούσε μέσα στην 
ψυχή τους, κάτι πού ήμπορούσε καλλίτερα 
ν’ άφομοιωθή στό αιμά τους.

Τά περιοδικά είχαν βρή πάντοτε στή 
Ζάκυνθο πρόσφορον έδαφος, καθώς τό μαρ
τυρεί άκόμη καί τό περιοδικό «Μούσαι», 
τού φίλου λογίου κ. Λεωνίδα X. Ζώη. Καί 
άκριβώς τότε άρχισαν νά δημοσιεύονται δύο 
περιοδικά, «ό Ζακύνθιος Ανθών» και ή 
«Κόριννα». Διευθυντής τού πρώτου ήτο ο 
’Ιωάννης Τσακασιάνος, ό οποίος τήν έπο-
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ΔΑΜΑΛΑΣ ΥΠΟ Β. ΧΑΤΖΗ

χην εκείνη έκανε τόν κουρέα., κ’ ητο ευχά
ριστο πράγμα νά τον άκούς την ώρα που 
σ’ έξύριζε νά σου άπαγγέλλη στίχους πότε 
ερωτικούς καί πότε σατυρικούς, η καλλί
τερα νά πώ εύθυμογραφικούς. Οί «Σπουρ
γίτες» του εινε έργο που, γιά τη Ζά
κυνθο, θά ζήση*  σ’ αυτούς βλέπει κάνεις 
πρόσωπα καί πράγματα, δηλαδή την άνα- 
παράστασι της ζακυθινής ζωής, άλλ’ όχι 
δυστυχώς τη δημιουργία χαρακτήρων όπως 
τη βλέπουμε στο «Χάση» τού Γουζέλη. 
Τό περιοδικό αύτό είχε συγκεντρώσει πρό
σωπα φιλολογικής αξίας. Ό πατέρας μου, 
οί αδελφοί μου Ντάνος και Ανδρέας, 
ό θείος μου Μεσσαλάς, ό λόγιος και μετα
φραστής Γεώργιος Σφήκας, ό Φρειδερίκος 
Καρρέρ, ό Έλισαβέτιος Μαρτινέγκος, ό 
’Ιωάννης Μάργαρης, λόγιος και ιατρός, 
έγραφαν αξιοσημείωτα έργα, καθώς και 
ό ’Αριστείδης Καψοκέφαλος είχε γράψει 
ώραία ποιήματα. Διευθυντής τού δευτέ
ρου ητο ό Χρηστός Χιώτης, όνομα γνω
στότατο καί αγαπητό είς ό'λους εκεί
νους πού ημπορούν νά εκτιμήσουν την 
άληθινήν εύφυίαν. ΚΓ αύτό τό περιοδικό 
τό είχε γεννήσει μία εύγενική άαιλλα. 
*Ητο εύλογημένη εποχή. Οί συγγραφείς 
μας έπιαναν τήν πέννα μόνο καί μόνο 
όταν έπρόκειτο νά έξωτερικεύσουν κάτι 
καλό, πού μπορούσε νά φωτίση τούς άλ

λους. Κι’αύτό τό περιοδικό είχε συγκεν
τρώσει λογίους πρώτης γραμμής, ώς τό 
Διονύσιο Τρίκαρδο, άνθρωπο μέ μεγάλη 
μόρφωσι, μέ φιλοσοφική σκε'ψι, μέ κριτι- 
κώτατο νού, τόν Διονύσιο Ήλιακόπουλο 
μέ τά ώραίά του ποιήματα, και μερικούς 
άλλους πού άν δέν αναφέρω, έγώ μόνος 
φταίω πού δέν τούς θυμούμαι αύτή τή 
στιγμή.

Σ’ αύτά τά δύο περιοδικά, άς μού έπι- 
τραπή αύτή ή περηφάνεια γιά τά πρόσωπα 
τού τόπου μου, ύπάρχουν μελέτες μεγά
λης ψυχολογικής αξίας πού μά τήν αλή
θεια δέν τής βλέπω τόσο συχνά καί πού 
εύχαρίστως θά έφιλοζενοΰσαν μεγάλα εύ- 
ρωπαϊκά περιοδικά.

Ή εποχή εκείνη γιά τή Ζάκυνθο ήτο 
αληθινή πνευματική άνθησις. Δύο ήσαν 
τά φιλολογικά κέντρα, τό κουρείο τού 
Τσακασιάνου καί τό εμπορικό τού Γιώργη 
τού Σφήκα. ’Ακριβώς τότε ό αδελφός μου 
ό Ντάνος έδημοσίευσε σέ άμίμητους ιτα
λικούς στίχους τό «'Όραμα τού Λάμπρου» 
καί τή «Φαρμακωμένη», καί τό 1883 δύο 
μικρά τεύχη άπό τά ποιήματα τού Βα- 
λαωρίτη, Τυπάλδου, Τερτζέτη. Ή μετα
φράσεις αύτές εινε άξιες τού Maffei. Ό 
Σφήκας, τής λαμπρές του μεταφράσεις άπό 
τά δράματα τού Giacomelti, Ferrari 
καί άλλων, ό άδελφός μου Ανδρέας, τό 

«Δοκίμιοιταλικών μεταφράσεων», κ’ύστερα 
άπό λίγα χρονιά, τά «Νυχτολούλουδα» 
τούς «Φλοίσβους», τό «Γούμενο τής Άνα- 
οωνήτρας» ποιητικά έργα μεγάλης άξίας, 
προ πάντων τό τελευταίο*  ό ΙΙλιακο- 
πουλος, τής συλλογές του, «Στιγμαί 
δακρύων» καί τά «Μαραμένα φύλλα», 
ποιήματα πού έλαβαν τόν έπαινο τού Βα- 
λαωρίτη*  ό ’Αραβαντινός, άριστος μετα
φραστής, μερικές πρώτης τάξεως μετα
φράσεις*  ό Μαρτινέγκος, τήν άναδημο- 
σίευσι τού ωραίου του ποιήματος «Οί τρεις 
Καλλιτέχναι» καί τήν αύτοβιογραφία τής 
μεγάλης του μάνας μαζί μέ τά ποιήματα 
του, μέ τόν τίτλο, «Ή Μήτηρ μου»*  ό 
Φρειδερίκος Καρρέρ, τό συγκινητικότατο 
διήγημα, «Γεώργιος καί Ζωή»’ ο Καται- 
βάτης καί ό άδελφός μου ό Ντάνος, τή 
μετάφρασι τού Homme - Femme του 
Δουμά υιού, καί ό άρχιεπίσκοπος Νικόλαος 
Κατοαμής, τό σημαντικό βιβλίο, «Φιλο
λογικά άνάλεκτα Ζακύνθου».

'Ως πρός τήν ιστορία, έχουμε νά ση
μειώσουμε τά «’Απομνημονεύματα τής 
Ένώσεως τής Έπτανήσου» τού Λομβάρ- 
δου, έξοχο έργο πού δυστυχώς έμεινε ατε
λείωτο, τήν «'Ιστορία τής Έπτανήσου» 
τού μοναδικού μας ιστοριογράφου ΙΙανα- 
γιώτη Χιώτη καί μερικά ιστορικά έργα 
τού Γεωργίου Βερύκιου.

Καί ή δημοσιογραφία ήτο κι’ αύτή στην 
άκμή της. Τά πολιτικά άρθρα τού Αομ- 
βάρδου καί οί αμίμητοι διάλογοι του σέ 
καθαρή δηι/.οτική, εκείνα τού Ιΐαπαϊωάν- 
νου, τού Στουπάθη, τού Άλέξη Κύλυβά, 
τού Σωμερίτη, ή πολιτικές σάτυρες καί 
τά πααολέτια τού Α. Καντούνη, Α. Βε ι » ,
ρύκιου καί τού Ηλιακόπουλου, έχουν αφή
σει εποχή στά χρονικά τού τόπου μου.

Καί τό κωμειδύλλιο ειχεν αρχίσει μέ 
επιτυχία. Στή σάλα τού δημοτικού θεά
τρου, πού δέν ήταν άκόμη τελειωμένο, 
είχε σχηματισθή ένας πολύ καλός θίασος 
άπό ερασιτέχνες, οπού έπαιζε δράματα καί 
κωμωδίες. Εκεί γιά πρώτη φορά έπαιζαν 
καί τά κωιζειδύλλια τού IIίου τού άδελ- 
φού μου, τού Τσακασιάνου καί τού Σω- 
κοάτη Ζερβού. Τό είδος αύτό σχεδόν άγνω

στο τότε στήν ’Αθήνα, καί νομίζω πώς αύτό 
φανερώνει μία κάποια πρόοδο γιά τόν 
τόπο μου. Οί ήθοποιοΐ ήσαν πολοί καλοί, 
καί μάλιστα άν μερικοί άπό αύτούς ήθε
λαν εξακολουθήσει, είμαι παραβεβαιος 
πώς θά έτιμούσαν τήν ελληνική σκηνή, 
όπως τήν έτίμησαν τόσο πολύ οί άδελφοί 
Διονύσιος καί Σπύρος Ταβουλάρης πού 
γιά τόσα χρόνια είχαν άνυψώσει τό γόητρο 
τού ελληνικού θεάτρου, Δέ θά μπορέσω νά 
ξεχάσω τόν Τάση Χαλικιόπουλο, τό Σπύρο 
Σφήκα, τό Δραγώνα, ό οποίος στούς «Μυ
λωνάδες», στον «Άρχοντοχωριάτη», στόν 
«Καπνοδοχοκαθαριστή», στήν «Κηδεία 
καί χορός», δέν ήταν καθύλου κατώτερος 
άπό τούς σημερινούς καί μερικούς άλλους.

Καί ή μουσική είχε ένα ΙΙαύλο Καρ- 
ρέρη, κ’ ενα Άντώνη Καπνίση, καθώς 
κ’ ή φωνητική, τον Κρενδηρόπουλο, ώς 
βαρύτονο, τή Ρώσση, τή Μελισσινού, τή 
Ταγγουϊδάρα καί τήν Ζαμπέλλα Καρρέρη, 
τής οποίας ή φωνή πραγματικώς έμάγευε.

Καί ή ζωγραφική, τόν Καλλιβωκά, ό 
οποίος ήτο άριστος στήν άντιγραφή τών 
μεγάλων έργων, τό Σπύρο ΙΙελεκάση, τό 
Λάτση, τό Γιατρά, τόν Ταμπάκη, ώς 
άγιογράφο, πού ό Γιατράς τόν ώνόμαζε, 
πασχαλινό ζωγράφο, γιατί εργαζότανε 
μέ αύγό καί τούς άλλους σαρακοστιανούς. 
γιατί έργαζόντουσαν μέ λάδι.

Στο « Ζακύνθιον ’Ανθώνα» έδημοσί- 
ευσα γιά πρώτη φορά χωρίς όνομα μιά 
μετάφρασι άπό ένα σονέττο γραμμένο ιτα
λικά ενός Μάκρη, όχι τής εποχής μου, 
πού τού είχαν δώσει τό παρατσούκλι, ή 
νύφη τού φόρου. *Αν  δέ μ’ άπατα ή 
μνήμη, θαρρώ πώς τό ποίημα αύτό είχε 
γραφή γιά τό Ναδάλε Δομενεγίνη, πού 
κατά τήν έπανάστασι τού 54 έπεσε ηρωικά 
στή μάχη τού Πέτα/Αν δέν έβαλα τόνομά 
μου, ή σύνταξις όμως τού περιοδικού έθε- 
ώρησε καλό νά προτάξη δύο τρεις κολα
κευτικές λέξεις. Ό έπαινος αύτός εινε 
έπόμενο πώς μ’ έκαμε νά χαρώ, άλλ’ όχι 
νά τό πάρω άπάνου μου καί νά νομίζω 
πώς έκαμα κάτι τι μεγάλο. Είχα τό καλό, 
πρέπει νά τό ομολογήσω, νά μέ κάνη ό 
έπαινος πάντα πλειό ταπεινό.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙ AM ΑΝΤΗΣ
(’Ανέκδοτος φωτογραφία τοΰ ζωγράφου κ. Γ. Χατζοπούλου.)

άκουα νά μοΰ λέν) πώς δεν μπορεί να 
έξακολουθήση καί χαμογελώντας άφινε τά 
χαρτιά, δέν ξέρω νά πώ τη λύπη μου

Τή νύχτα δέν έκοιμότανε καλά, κ έγώ 
άπό τό κολλητό δωμάτιο έβαζα τ αυτιά 
μου γιά ν’ άκούω άν ροχαλιάζη. Όταν 
άκουα νά κοιμάται ήσυχα, ή χαρά μου δέν 
περιγράφεται. "Ανοιγα τότε άγαλι γαλι το 
παραθύρι κι’ άρχιζα νά θαυμάζω τό μεγα
λείο τής φύσεως. Αλλ αύτή ή χαρά μου 
πολύ λίγο βαστοΰσε. Τό γαύγισμα τοΰ σκύ
λου μού ξυπνούσε τή γλυκειά μου μάννα.

Φαινότανε πώς ήταν κάτι λίγο καλλί
τερα στήν έξοχή, μά τή: ήρθε ή επιθυμία 
νά γυρίση στήν πόλι. Τη μόνη φορά πού 
είχε δείξει μεγάλην έπιμονή. Τέλος τής 
έκάμαμε τήν εύχαρίστησι της.

'Ύστερα άπό οκτώ μέρες, ένα βράδυ 
πού βγήκε μαζί μέ τον άδελφό μου τον 
IIίο στον περίπατο, τής ήρθε συγκοπή τής 
καρδίας. Δέν ή μπόρεσα νά τήν ίδώ πεθα
μένη γιατί ήταν άδυνατο νά πιστέψω πώς 
τέτοια μάννα ήταν δυνατό νά πεθάνη.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ 

y

άνθρωπος, ήτο άπό τούς μεγάλους εκείνους 
χαρακτήρες ποΰ ήξερε νά γεννά καμμιά 
φορά, σέ καμμιά εύτυχισμένη στιγμή, ο 
φτωχός μου τόπος.

Πραγματικώς είχαμε βρή στήν Πόχαλη 
ενα καλό σπίτι. Εκεί έγώ, ποΰ δέν είχα 
τότε δουλειά, καί ή γρηά Χαραλάμπενα, 
τής έκάναμε συντροφιά. Μά καί τί δέ 
μάς έστελναν τ’ άδέλφια μου ! Το πρωί 
είμαστε μοναχοί, άλλά κάθε σχεδόν από
γευμα έρχότανε όλη ή οικογένεια. Ολη 
τήν άγάπη μας τήν έβλεπε, άλλά δέν 
είχε πλειά τήν δύναμι νά αίσθανθή τή 
χαρά. Πολλές φορές τής έκανα αστεία γιά 
νά τήν κάμω νά γελάση. Είνε άληθεια 
πώς μοΰ χαμογελούσε, άλλ’ ούτε χαμό
γελο ήτο τό δικό της, ούτε χαρά ή δική 
μου. Έγύρευε ό ένας νά γελάση τόν άλλο. 
Πολλές φορές όταν βρισκόμαστε μόνοι, 
τήν παρακαλούσα νά παίξουμε καμμια 
κοντσίνα γιά νά τήν κάμω νά τής περάση 
ή ώρα. Πίταν ή μόνες στιγμές ποΰ αισθα
νόμουνα ήδονη νά χάσω. Kt όταν την

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝίλΜΑΙ

Σ’αύτό τό περιοδικό ίσως Θά έδημο- 
σίευα καί άλλα ποιήματα, άν δέν έπαυε 
την έκδοσι του τό 1878, τόν ίδιο χρόνο 
|χε την « Κόριννα». Κκί την έλλειψί του 
αύτη οχι λίγοι την είχαν αίσθανθή γιατί 
πραγμ,τικώς ένκ τέτοιο περιοδικό έτιμοΰσε 
τά ελληνικά γράμματα. Όποιος πάρει 
τ’αθηναϊκά φύλλα της εποχής εκείνης θά 
ίδη τί έγραφαν γι’ αύτό οί καλλίτεροι 
λογιοι. Ο Ιούλιος Τυπάλδος που τότε 
έζούσε στην Φλωρεντία, τόσο είχε ένθου- 
σιασθη άπό αύτό τό περιοδικό, ποΰ είχε 
στείλει στον αδελφόν μου τό Ντάνο ενα 
άσμα άπό την θεία μετάφρασί του της 
« Ελευθερωμένης Ιερουσαλήμ».

Ενω η ψυχή μου ήτο άνθιγμένη στό 
μεγάλο ηθικό κόσμο, έπέθαινε ή γλυκεία 
μου μάννα, κ’έτσι άρχισα νά δοκιμάζω 
χ εγω το ^εγαλειτερο ~cvo τού απορεί να

a J( άνθρώπινη καρδία. Δύο χρόνια 
ύπέφερε, καί μπορεί κανείς νά φαντασθή 
σε τι απελπιστική θέσι βρισκόμαστε όλοι 
μας. Ό γιατρός μάς είχε συστήσει νά 
τήν πάμε στήν έξοχή γιά ν’ άλλάξη τόν 
αέρα. Είχε προσβληθή άπό μίαν άσθένεια 
ποΰ οί Γάλλοι τήν λένε goitre, πολύ 
σπάνια γιά τά μέρη τά δικά μας. Τά 
μάτια, τό λαιμό, τήν καρδιά αύτά είνε 
εκείνα ποΰ προσβάλλει αύτή ή καταρα
μένη άσθένεια. Πολλοί γιατροί ερχόντουσαν 
νά τήν βλέπουν, όλοι μαθηται τοΰ πατέρα 
μου, οί οποίοι τή νε θεωρούσαν ώς αάννα 
τους, άλλ’ ό γιατρός ποΰ τής έκανε τή 
θεραπεία ήτο ό διάσημος παθολόγος Έκτωο 
Σίγουρος.

Ό,τι κι’ άν πή κανείς γιά τόν Έκτορα 
Σιγοΰρο νομίζω πώς είνε πολύ λίγο. *Ητο  
ο τελειότερος επιστήμων καί ό τελειότερος

* * Γλά κάνένα άνθρωπον δέν υπάρχει 
ευτυχισμένο παρελθόν.

* * Kai οί εκλεκτοί τής Μοίρας εάν εξε
τάσουν δ,τι απομένει έκ τών διαρρευσάν- 
των έτών είς τήν μεγίστην ευτυχίαν, θά 
έχουν ίσως περισσοτέρους λόγους νά θλί- 
βωνται άπό τους ατυχείς, οί οποίοι διανύ
ουν τό υπόλοιπον άθλιας ζωής.

* * Παν ό,τι υπήρξε μίαν ημέραν και 
δέν υπάρχει σήμερον φέρει πρός τήν θλϊ- 
φιν, ιδίως παν δ,τι υπήρξε ώραϊον και 
ευτυχές.

*  Τά αίτια λοιπόν τών θλιβερών άνα- 
μνήσεων—άδιάφορον άν αύται στρέφωνται 
πρός δ,τι υπήρξε ή ήδύνατο νά ύπάρξη— 
είνε σχεδόν τά αύτά δι δλους τους άνθρώ- 
πους και ή θλϊψίς των έπρεπε νά είνε πα
ρόμοια.

*

τούτοις δέν είνε ποσώς. ’Εδώ 
βασιλεύει άδιακόπως και αλλαχού άναφαι- 

νεται μόνον κατά μακρυνά διαστήματα. 
Ούτω είνε βέβαιον, δτι έξαρτάται άπό άλλο 
πράγμα ή άπό τά συντελεσθέντα γεγονότα.

* * ’ Εξαρτάται πρωτίστως έκ τού τρόπου 
μέ τόν όποιον ό άνθρωπος δρά επ αυτών. 
Οί νικηται τού κόσμου τούτου, έκεΐνοι, οί 
όποιοι δέν χάνουν τόν καιρόν των κλείον- 
τες τόν ορίζοντα μέ φανταστικός ιδέας τού 
άμεταβλήτου καί άνεπανορθώτου, έκεΐνοι, 
οί όποιοι φαίνονται, δτι άναγεννώνται κάθε 
πρωί είς κόσμον, ό όποιος γεννάται απαυ- 
στως είς τό μέλλον, αυτοί γνωρίζουν ένστι- 
κτωδώς, δτι πάν δ,τι φαίνεται, δτι δέν υπάρ
χει πλέον, υπάρχει πάντοτε παρθένον καί 
άναδημιουργούμενον.

* * Γνωρίζουν άκόμη, δτι το παρελθόν 
των είνε πάντοτε είς κίνησιν καί δτι ή χθές, 
ή οποία υπήρξε πένθιμη, άσθενικη ή πολύ 
ένοχος θά έπανέλθη εύθυμος, άθώα καί 
άναγεννημένη έπί τού δρόμου τής αυριον.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΑΙΤΕΡΛΙΓΚ



Η ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ “ΤΖΟΚΟΝΤΑΣ,,*

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος ’Ιουνίου 3ον 
1910: Λεονάρδος ντά Βίντσι μετά εικόνων ύπό 
θωμά θωμοπούλου.

ΤΗΝ 8 παρελθόντος μηνάς παρετηρήθη 
είς τό Μουσεΐον τοϋ Λούβρου έν Πα- 
ρισίοις, ότι είχεν έξαφανισθή ή «Τζο- 

κόντα» ενα άπό τά αριστουργήματα τοϋ 
Λεονάρδου ντά Βίντσι*  Η καταπληκτική, 
η άπίστευτος όσον και παράδοξος αύτη 
εϊδησις, διότι τό γνωστότατον αύτό εργον 
δέν δύναται φυσικά νά εινε έμπορεύσιμον, 
έγνώσθη την έσπε'ραν της επομένης καί 
έπροκάλεσε παντοϋ τάς μάλλον αντιθέτους 
κρίσεις. Έν πρώτοις έθεωρηθη άπίστευτος. 
Κανείς δέν ήθελε νά παραδεχθή, ότι παρό
μοιον έγκλημα ήτο δυνατόν καί μέχρις 
οτου άπό τής πρώτης δημοσιεύσεως τής 
είδήσεως έπιβεβαιωθή ή λυπηρά, ή άνεπα- 
νόρθωτος αύτή άπώλεια πολλοί έφαίνοντο 
δύσπιστοι. Έν τούτοις ή εϊδησις ήτο άλη· 
θής καί ούδεμία έπετρέπετο αμφιβολία. 
Τό άριστούργημα αύτό είχεν έςαφανισθή. 
Καί τότε τό αίσθημα τής δυσπιστίας διε— 
δέχθη ή κατάπληξις καί έπειτα ή οργή, 
όχι μόνον κατά τοϋ διαπράξαντος τήν 
ανοσίαν αύτήν ιεροσυλίαν, άλλά καί κατά 
τών διευθυνόντων τό Μουσεΐον αύτό, οί 
όποιοι δέν είχαν φροντίσει νά λάβουν επαρκή 
μέτρα προφυλάζεως τών εμπιστευμένων είς 
αύτούς θησαυρών. Αίφνης έθεωρηθη άδι- 
καιολόγητος παράλειψις, οτι αί εικόνες δέν 
είχαν βιδωθή στερεώς έπί τών τοίχων ώς 
γίνεται είς τα αγγλικά Μουσεία, ότι ακόμη 
δέν ύπήρχαν έπαρκείς καί άγρυπνοι φύλα
κες. Όλαι αύταί αί έπικρίσεις όχι τόσον 
άδικαιολόγητοι έπροκάλεσαν τήν παϋσιν 
τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Λούβοου κ. Ωυ.όλλ.ι ι
άλλοτε διευθυντοΰ τής έν Αθηναις Γαλ
λικής άρχαιολογικής Σχολής.

Παραμένει μυστήριον καί αίνιγμα τό 
αίτιον τής κλοπής ταύτης, διότι, ώς είπο- 
μεν, ή «Τζοκόντα» δέν δύναται >ά πωληθή 
καί συνεπώς στερείται έμπορικής άζίας. ΊΊ 

ύπόθεσις έθεωρήθη, οτι άνάγεται μάλλον 
είς τούς ψυχολόγους καί πολλοί έξέφρασαν 
τήν γνώμην, οτι ό κλέπτης δέν είνε άπί- 
θανον νά ειχεν έρωτευθή τό ομοίωμα τής 
ωραίας γυναικός.

Ό Λεονάρδος ντά Βίντσι έζωγράφησε 
τό πορτραίτο αύτό περί τά I 500 κατά 
τήν έν Τοσκάνη διαμονήν του. Ό σύζυγος 
τής ωραίας αύτής πατρικίας, Francesco 
di Bartolommeo di Zanobi del 
Giocondo, είχεν έκει σπουδαίαν πολιτι
κήν θέσιν. Άπετάθη δέ είς τόν ένδοξότερον 
ζωγράφον τής έποχής διά ν’ άποτυπώση 
τήν μάλλον άσύλληπτον φυσιογνωμίαν τής 
Μόνα Λίζας. Έκ τής έκφράσεως τής μορ
φής αύτής μέ τό άνήσυχο χαμόγελο, μέ 
τό αινιγματώδες βλέμμα ό Λεονάρδος ντά 
Βίντσι δέν ήθέλησε τίποτε νά παράλειψη.

Ιδού τί γράφει περί τοϋ έργου αύτοΰ ό 
Ραοαέλλη. «Είναι ενα άπό τα θαύματα 
τής ζωγραφικής : Είς τό βάθος τοϋ πίνα- 
κος ύψοϋνται όρη μέ κορυφάς, έπ’ αύτών 
πάγοι καί χιών, κάτωθεν ρύαξ καί δρόμος 
οφιοειδής. Τό τοπίον αύτό δίδει τήν έντύ- 
πωσιν χάους κινουμένου, σχεδόν άπει- 
λητικοϋ.

»Άλλ’ είς τήν παραφοράν αύτήν τής 
ούσεως, ό Ντά Βίντσι χαράσσει τό άπλοϋν 
διάγραμμα νέας γυναικός μέ σταυρωμένας 
τάς χειρ ας, ύπερόχως ήσυχο ν καί γαλή- 
νιον, μέ τό αινιγματικόν μειδίαμα είς τά 
χείλη καί τούς οφθαλμούς. Φαίνεται, ότι 
τό σύμβολον τής είκόνος ταύτης είνε ή 
άπλότης καί ή αγνή θριαμβεύουσα δύναμις 
τών σκοπέλων τής φύσεως καί τής ζωής. 
Είνε ωραία καί εύγενής ιδέα».

Είς τόν Βασιλέα Φραγκίσκον τόν Α' 
οφείλεται ή άπόκτησις τής είκόνος έν Γαλ
λία. Τήν ήγόρασε άντί τεσσάρων χιλιάδων 
χρυσών σκούδων καί τήν έτοποθέτησε είς 
τό περίχρυσου γραφεϊόν του τοϋ έν Φον- 
τεναμπλώ άνακτόρου του. Ό δέ Λουδο
βίκος ΙΔ' τήν μετέφερεν είς Βερσαλίας.
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* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος ’Απριλίου 1910 (Μιχαήλ 
’Άγγελος), Μαΐου 1910 (Ραφαήλ), Ιουνίου 1910 (Λεονάρ· 
δος ντά Βίντσι), Αύγουστου 1910 (Τισσιανός), Σεπτεμ
βρίου 1910 (Παύλος Βερονέζε), ’Οκτωβρίου 1910 (Τιντο- 
ρέττο), ’Ιανουάριου 1911 (Κορρέγιος), ’Απριλίου 1911 
(Άνδρέας ντέλ Σάρτο), Μαΐου 1911 (Σάνδρο Μποττι- 
τσέλη),’Ιουνίου 1911 (Μουρίλλο),’Ιουλίου 1911 (Βελάσκεζ), 
Αύγουστου 1911 (Τζορτζόνε)

ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΟ

Ο γνωστός αισθητικός και τεκνοκρί- 
της Άλφρέδος Μελάνη είς την 
μονογραφίαν αύτού περί τού Ντο

νατέλλο αναφέρει, ότι ό Δόν Βιτσέντσο 
Μποργκίνη είς μίαν ϊκδοσιν, την οποίαν 
έκαμε τών περιφημότερων ζωγράφων καί 
γλυπτών παρέθεσε πλησίον δύο σχέδια τού 
Ντονατέ)νλο καί τού Μιχαήλ ’Αγγέλου 
καί επέγραψε ελληνιστί:

«*Η  τό πνεύμα τού Ντονατέλλο έπέ- 
δρασεν έπί τού Μπουοναρότη. ή τού 
Μπουοναρότη πρωθυστέρως έπέδρασεν έπί 
τού Ντονατέλλο».

Βεβαίως δέν είνε άσκοπος ή παράθεσις 
τού ανωτέρω άξιώματος προκειμένου νά 
έξετάσωμ,εν τό εργον ενός γλύπτου ό 
όποιος ύπήρξε οχι μόνον ό μοναδικός δι
δάσκαλος τής νεωτέρας γλυπτικής, άλλά 
καί ό πρωτοτυπότερος καλλιτέχνης τού 
15ου αίώνος.

Αύτός ύπήρξεν ό πρόδρομος τού Μιχαήλ 
Αγγέλου, αύτός πρώτος μετά τον Νικόλα 
Πιζάνο έμελέτησε τά αρχαία πρότυπα 
καί διά μέσου τής φύσεως ανέπτυξε τόν 
προσωπικόν του ρυθμόν, τόν όποιον ή 
άνθρωπότης αιωνίως θά θαυμάζη.

ΙΙρώτος ό Νικόλας Πιζάνο κατά τόν 
13ον αιώνα είς τήν Τοσκάναν έπεχείρησε 
νά μελετήση τ’ αρχαία πρότυπα καί αργό
τερα τόν ήκολούθησαν ό Τζιόττο, ό 
Μπρουνελλέσκη καί ό Ντονατέλλο. Άπο- 
δίδοντες δίκαιον είς τόν Νικόλα Πιζάνο 
άναγνωρίζομεν, οτι αύτός εινε ό ιδρυτής 
γλυπτικής σχολής κατά τόν μεσαιώνα, 
άλλ’ ό υιός αύτού Ιωάννης Πιζάνο έπέ- 

δράσε κατ εύθείαν έπί τού Ντονατέλλο, 
φαίνεται δέ ότι ήτο καί ό άληθής πρόδρο
μος αύτού.

Ό Ντονατέλλο δέν κατάγεται άπό 
οικογένειαν καλλιτεχνών όπως άλλοι διά
σημοι ζωγράφοι καί γλύπται τής έποχής 
ταύτης. Ό πατήρ του Νικολο Ντί Μπέντο 
Μπάρδη ήτο πτωχός ύφαντής, ήγάπα δέ 
περισσότερον τήν πολιτικήν άπό τό έπάγ- 
γελμά του καί τάς τέχνας. Εις μίαν πολι
τικήν ανωμαλίαν ήναγκάσθη νά φύγη άπό 
τήν Φλωρεντίαν καί νά καταφύγη είς 
Πίζαν, μαζύ μέ τόν υιόν του Δονάτο, ό 
όποιος άντιθέτως προς τόν πατέρα του 
ήτο γεννημένος καλλιτέχνης Ο Βασσάρη 
διηγείται, οτι τόσην άφοσίωσιν ειχεν ό 
Ντονατέλλο είς τήν τέχνην του ώστε όταν 
ποτέ ό Κοσμάς ό Παλαιός τόν είδε μέ 
ένδύματα άπλά καί ταπεινά τού έστειλε 
ώς δώρον πολυτελή μανδύαν κατά τήν 
συνήθειαν πού είχαν τότε οί καλλιτέχναι. 
Ό Ντονατέλλο μίαν ή δύο φοράς έκαμε 
χρήσιν καί κατόπιν τόν έγκατέλειψε διότι 
τού έφαίνετο πάρα πολύ πολυτελής δι ’ 
αύτόν. Αντιθέτως όμως διά τήν τέχνην 
του είχε τόσην λεπτότητα πνεύματος ώστε 
όταν ποτέ ό Σύλλογος τών 'Υφαντών τής 
Φλωρεντίας τού παρήγγειλε τόν "Αγιον 
Μάρκον τόν Εύαγγελιστήν καί τόν είδαν 
είς τό έργαστήριόν του καί τούς έφάνη χον
δροειδής ή εργασία, ό Ντονατέλλο λίαν 
εύφυώς τούς ύπεσχέθη, ότι θά έργασθή καί 
έπί τόπου είς τάς λεπτομέρειας. Τοιουτο
τρόπως έδέχθησαν, τό άγαλμα μετεκομί- 
σθη είς τήν θέσ:ν του είς τήν εκκλησίαν 
Όρ Σαν Μικέλε, έγένετο τό παράπηγμα 
διά τήν εργασίαν δήθεν καί έπί 15 ημέ
ρας ό Ντονατέλλο έγελούσε μέ τήν άνοη- 
σίαν τών ύφαντών χωρίς νά έργάζεται 
διόλου είς τό εργον του. 'Όταν άπεκαλύ-
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ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟ ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΟ 
(’Εθνικόν μουσεΐον τής Φλωρεντίας)

φθη όλοι εξεπλάγησαν διά τήν τελειότητά 
του. Δέν έγνώριζαν δέ οί δυστυχείς άφαν
τα·., ότι ένα έργον γλυπτικόν προωρισμ.ένον 
διά το ύπαιθρον δικάζεται μ.όνον έπί του 
τόπου διά τόν όποιον προορίζεται.

Ο Ντονατε'λλο έγεννήθη τό 1 * 86 είς 
την Φλωρεντίαν, δέν γνωρίζομεν δέ ποιους 
διδασκάλους είχε κατά την νεότητά του.

Τό βέβαιον εινε, ότι κατά την συνήθειαν 
της τότε εποχής έν Φλωρεντία έμαθήτευσε 
καί ούτος παρά τινι χρυσοχόω καί έλαβε 
τά πρώτα διδάγματα της τέχνης του. Ό 
Βασσάρη αναφέρει, οτι «κατά την νεότητά 
του ό Ντονατέλλο είργάσθη πολλά άντι- 
κείμενα, είς τά όποια διότι ακριβώς ήσαν 
πολλά δέν έδόθη μεγάλη προσοχή». Ό 
Muntz είς τό περίφημον αύτοΰ βιβλίον 
περί του Ντονατέλλο λέγει, δτι πιθανόν νά 
έμαθήτευσε είς τό έργαστήριον τοΰ Φλω
ρεντινού ζωγράφου Λαυρέντιου ντεϊ Μπίτση, 
πάντως όμως γνωρίζομεν, οτι νεότατος ό 
Ντονατέλλο είργάσθη είς της περίφημες 
θύρες τοΰ Γκιμπέρτη ώς μαθητευόμενος.

Τό 1 401 - 1403 ταξειδεύει είς Ρώμην 
μετά τοΰ περίφημου φίλου του άρχιτέκτο- 
νος Μπρουνελέσκη ινα μελετήση την άρ
χαίαν τέχνην καί πράγματι άπό της έπο- 
χης ταύτης άρχεται ή ώραιοτέρα άνθησις 
της άναγεννήσεως της τέχνης έν ’Ιταλία.

Έπιστρέψας είς την Φλωρεντίαν ό Ντο
νατέλλο συνειργάσθη μετά τοΰ Μπρουνελέ
σκη είς άνέγερσιν τοΰ περίφημου θόλου της 
μητροπόλεως της Φλωρεντίας, ό όποιος 
κατόπιν έχρησίμευσεν ώς ύπόδειγμα είς τόν 
Μιχαήλ Άγγελον διά νά δημιουργήση τό 
θαύμα εκείνο της αρχιτεκτονικής τόν με
γαλοπρεπή ναόν τοΰ Άγιου ΙΙέτρου της 
Ρώμης.

To 1 406 έπεζεργάζεται τόν Εύαγγελι- 
σμόν έπί πέτρας, δ'στς εύρ·'σκεται έτι καί 
σήμερον εντοιχισμένος είς την Σάντα Κρό- 
τσε της Φλωρεντίας. Διά τοΰ έργου αύτοΰ ό 
Ντονατέλλο ανοίγει νέους δρόμους είς την 
τέχνην, παρουσιάζει ’ίσως διά τούς κοινούς 
κριτάς άνομο·ότητα τοΰ σχή’/ατος, άλλά 
κανείς δέν δύναται νά παρίδη την νέαν 
β/άστησιν μιας ζωικής καί μονίμου τέχνης.

Είς την τέχνην λέγει ό Γκαίτε το παν 
εινε έκφρασις καί έκδήλωσις. Δέν εϊ’/.εθα 
πλέον είς την εποχήν οπού ό υπερφυσικός 
ιδεαλισμός της Βεατρίκης τοΰ Ντάντε καί 
τών Αγγέλων τοΰ Μπεάτο Άντζέλικο δέν 
εχει π)έον ούτε ποιητάς. ούτε ζωγράφους, 
ούτε γλύπτας. Ο άνθρωπος κυριαρχεί έπί 
της ζωής καί έπί της τέχνης καί κάθε 
σχέσις με τόν μεσαίωνα διακόπτεται. Τό 

άνάγλυφον — τό κατ’ εξοχήν γλυπτικόν 
σχήμα τοΰ μεσαίωνος — γίνεται άγαλμα 
πλέον καί ή γλυπτική έποχή, ή όποια 
έθριάμβευσε είς τάς Αθήνας καί την Ρώ
μην προσωποποιεΐται καί πάλιν γλυπτικός 
μέ τά έργα τοΰ Ντονατέλλο και τοΰ Μι
χαήλ Αγγέλου.

Είπομεν άνωτέρω, ότι ό Ντονατέλλο 
κατέφυγεν είς την Ρώμην όπως μελετηση 
την άρχαίαν τέ
χνην ό Φλωρεντι
νός γλύπτης όσον 
περισσότερος εινε 
ό θαυμασμός του 
διά την ώραιό- 
τητα τών ελλη
νικών καί ρωμαϊ
κών γλυπτών, τό
σον περισσότερον 
κρατών την σμί
λην συναισθάνεται 
βαθέως καί δέν 
εύρίσκει τό σχήμα 
παρά μόνον είς 
την πραγματικό
τητα της ζωής. 
Ύπ’ αύτήν την 
έποψιν ό Ντονα
τέλλο εινε μέγας. 
Καί μόνον τοιου
τοτρόπως δυνά- 
μεθα νά κατανο - 
ήσωμεν διατί η 
τέχνη του ενώ έ
γεννήθη άπό τόν 
χνης τοΰ υιού τοΰ 
άνεπτύχθη μέχρι 
Αγγέλου.

Άλλ’ ό Ντονατέλλο άφ ό'του ηδυνηθη 
νά κατανόηση κατά βάθος την άρχαίαν 
τέχνην, τότε μόνον κατώρθωσε νά γνωριση 
τον έαυτόν του καί τάς σχέσεις του προς 
αύτην καί νά δημιουργήση τούς ύπεροχους 
εκείνους Πατριάρχας καί ΙΙροφηπας τοΰ 
Κωδωνοστασίου της Μητροπολεως τής 
Σάντα Μαρία Νοβέλλη τοΰ λεγομένου 
κωδωνοστασίου τοΰ Τζιότο. Ο Ντονα
τέλλο έλεύθερος πλέον άπό τήν άρχαιότητα

ΠΡΟΤΟΜΗ ΥΠΟ ΝΤΟΝΑΤΕΛΛΟ

πραγμ.ατισμ.όν τής τέ- 
Νικόλα Πιζάνο ’Ιωάννη 
τής τέχνης τού Μιχαήλ

έδημιούργει όπως ήσθάνετο καί διά τοΰτο 
εινε πράγματι άξιος θαυμασμού. Είς τήν 
τέχνην ή σκέψις, ή οποία πειθαρχεί είς τήν 
κρατούσαν τέχνην δέν αξίζει κατ εμ.ε όσον 
ή έπαναστατοΰσα σκέψις. Διά τούτο δεν 
ενδιαφέρει έάν οί Προφήται τοΰ κωδωνο
στασίου τοΰ Τζιότο εινε οστεώδεις καί 
άγριοι άρκεί, οτι πλάττων αύτούς ό Ντο^ 
νατέλλο έλαβεν ύπ’ δψει τόν θαυμασμόν 

του πρός τά σχή
ματα τής ζωής. 
Μεταξύ αύτών ύ- 
πάρχει τό άγαλμα 
τοΰ Κερικίνη πα- 
ρ ιστών τόν Βα
σιλέα Δαβίδ καί έ- 
πικαλούμενον Λο- 
τζουκόνε. Τό έρ
γον αύτό άκόμ.η 
καί σήμερον παρέ
μεινε δημοτικώ- 
τατον έν Φλωρεν
τία καί μόνον ή 
ομιλία τοΰ λείπει 
διά νά ε’ίπωμεν 
ότι ζή- Ούδείς 
προτού ό Ντονα
τέλλο σκαλίση τ 
άγάλματα ταύτα 
τοΰ κωδωνοστα
σίου τής Φλωρεν
τίας, ούδείς έτόλ- 
μησε νά μ.ετα- 
δώση διά τού μαρ

μάρου μέ τόσην ένέργειαν καί μ.έ τόσην 
επιτυχίαν τήν ζωήν οποία πράγμ.ατι εινε. 
Καί τούτο εινε ή μεγαλειτερα έμπνευ- 
σις, ή μεγαλειτερα τιμή δι’ έκεϊνον ό 
οποίος ήθελε νά έπιδείξη τάς ίδιας σκέ
ψεις με τήν γλώσσαν τών γραμμών, των 
σχημάτων, τών χρωμάτων καί τών ήχων.

Ό Ντονατε'λ/ο μετ’ έπιτυχίας έφήρ- 
μοζεν είς τήν γλυπτικήν του την αρμο
νίαν τών χρωμάτων. Η μακρα προπο- 
νησίς του είς τήν ζωγραφικήν καί τήν 
χρυσοχοΐαν τον έκαμ.αν νά γνωριση ολας 
έκείνας τάς τεχνικας δυσκολίας μ.ε τας 
όποιας συχνότατα έζήτει τήν άρμ.ονιαν 
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της ψυχής του. Τά μέταλλα, ό χρυσός, 
®ί χρωματιστοί λίθοι, καί αύτό τό χρώμα 
πολλάκις τού εχρησίμευσαν διά την πρω
τότυπον καί δημιουργικήν εργασίαν του.

Η χρωματιστή προτομή τού ’Εθνικού 
Μουσείου της Φλωρεντίας, ή οποία παρι- 
στα τόν Νικολό ντά Ούτζάνο, άν καί δέν 
βεβαιοΰται οτι εινε έργον του έχει τόσην 
φυσικότητα καί δύναμιν περί την έκτέλε- 
σιν ώστε δικαίως αποδίδεται τό χρωματι
σμένου αύτό έργον είς τόν Ντονατέλλο.

Ο καλλιτέχνης ούτος ύπήρξεν άνανεω- 
της της τέχνης τραχύς καί φοβερός, άλλ’ 
η έπίδρασις της διδασκαλίας της τέχνης 
τών Αθηνών καί της Ρώμης άφήκεν 
ομοίως εις την ψυχήν του γλυκυτάτην 
οπτασίαν άπό την οποίαν εξέρχονται όλαι 
αι νεώτεραι άνθρωπιστικαί ίδέαι, τάς 
όποιας μεταδίδει διά τών έργων του. Καί 
αν καί η φύσις αύτού ήτο τόσο τραχεία 
καί Δαντική, έν τοσούτω ή άνήσυχος 
Ψυ/<γί τ®υ εύρισκε την άναγκαίαν ησυχίαν 
διά νά δώση τήν εικόνα ένός ιδεώδους μέ 
τό οποίον τόσον ολίγον συνεβιβάζετο ή 
ιδιοσυγκρασία του.

’Απέναντι τού θαυμαστού Δαβίδ τού 
εθνικού Μουσείου τής Φλωρεντίας ή διά
νοια τρέχει είς τήν ελληνικήν γλυπτικήν. 
Τό εργον.τούτο έχ ει ελληνικόν τό αίσθημα, 
έλληνικόν τό σχήμα καί δέν έχει καμμίαν 
σχέσιν μέ τούς Προφήτας καί τούς 11α- 
τΡ'·άρχας τού κωδωνοστασίου, καμμίαν 
ακόμη καί μέ τόν Εύαγγελισμόν τής Σάν- 
τας Κρότσε, φαίνεται ώς νά έπλάσθη άπό 
Ελληνα καλλιτέχνην.

Τό 1444 εύρίσκεται είς τήν Πάδοβα 
και συναντά τόν Σκουαρτσιόνε τόν μεγα- 
λείτερον συλλέκτην τής εποχής άρχαίων 
αντικειμένων, καί τόν περίφημον μαθητήν 
του Άνδρέα Μαντένια. Εις τήν Πάδοβα 
ό Ντονατέλλο εργάζεται καταπληκτικώς. 
Κατασκευάζει τόν περίφημον έφιππον 
Ανδριάντα τού Γκαταμελατα έμπνευσθείς 

άπό τούς άρχαίους ίππους τού ‘Αγίου 
Μάρκου τής Βενετίας, άκόμη τούς άμιμή- 
τους άγγέλους του ψάλλοντας καί χορεύον
τας καί τά μετάλλια τών Μεδίκων.

Ο Ντονατέλλο άπέθανε τό 1466.*Ητο  
εργατικότατος και άφωσιωμένος ίερεύς τής 
τέχνης, ή μετριοφροσύνη του δέ ήτο 
παροιμιώδης. Τεσσαράκοντα ένός έτους 
ελεγεν, οτι είχε ενα μικρόν εργαστήριον μέ 
μεγάλας ελλείψεις καί ύπεγράφετο «inda- 
gliatore» — Σκαλιστής. ’Αλλ’ είς τόν 
Ντονατέλλο ή μεγαλοφυία δέν ήτο άρετή, 
ή οποία φωτίζει, άλλά φλόγα άνήσυχος, 
ή οποία καίει.

* Βλέπε «Καλλιτέχνην» τεύχος ’Απριλίου 1911 . 
Πεντέλη, Μαΐου 1911: Σείριος, ’Ιουνίου 1911: 
Στό δρόμο, Αύγούστου 1911: ’Αγαπημένα μέρη.

ΤΗτο παγκόσμιος δπως ό Σαίξπηρ καί 
όπως ό Ρέμπραντ καί ήτο όπως αύτοί 
άπολύτως άνθρώπινος, καί έξέφρασεν όλα 
τά αισθήματα, τά όποια δονούν κάθε εύαί- 
σθητον καρδίαν. Διά τούτο ό Ντονατέλλο 
ζή είς τήν καρδίαν όλων τών καλλιτε
χνών. Ό Μπενβενούτο Τσελλίνη μέ τήν 
χαρακτηριζουσαν αυτόν αφε/.ειαν είς την 
αυτοβιογραφίαν του λέγει, οτι «ό Μέγας 
Ντονατέλλο καί ό θαυμαστός Μιχαήλ 
Αγγελος ύπήρζαν δύο άπό τούς μεγα- 

λειτέρους άνθρώπους άπό τούς άρχαίους 
εως σήμερον».

ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Γλύπτης

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ * 
______

ΧΑΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΑΝ μπορούσαμε νά ’έχουμε ένα λογι
στικόν πίνακα τής αξίας τών ημερών 
πού έχάσαμε, ή άπώλεια θά ήτο φρι- 

κτή στά όμματα τών πρακτικών άνθρώ
πων, γιατί όχι και σέ μάς τούς ίδιους, 
όταν ή άνάγκη μάς ξυπνάει άπό αύτή 
τήν άπραξία. Άλλ’ όταν λογαριάσουμε, 
ότι ό κόσμος δέν εινε όλος στήν εξουσία 
τής ύλης, τότε ή χαμένες ήμέρες είνε εκεί
νες πού έκερδίσαμε. Ούτε ή σκέψις αύτή 
τής άντιθέσεως πρέπει νά μάς έρχεται καί 
νά μάς ένοχλή. Πρέπει νά παραμερίζουμε 
όλα καί νά βρίσκουμε τόν έαυτό μας 
ελεύθερο άπό κάθε συνθηματικό περιορι
σμό, άσυγκίνητο άπό κάθε ύπολογισμένο 
αίσθημα, πολύ ψηλά στήν ούτοπία άκρι
βώς τών ονείρων μας, τών σκέψεών μας, 
στήν όλη ελευθερία τής ψυχής μας

*Αν τά έργα τής τέχνης μπορούσαν νά 
μάς διηγηθούν τήν ιστορία τους, θά μάς 
έλεγαν όλα, ότι ήρθαν άπό αύτές τής χα
μένες στιγμές. Κανένα έργο δεν εινε τόσον 
ώραίο καί τόσο χαρούμενο ή τόσο βαθειά 
σκεπτικό άν δέν έγεννήθηκε άπό αύτή την 
άδέσμευτη ζωή πού διηγούνται ή χαμένες 
ήμέρες. Γιατί άν έκφραζη τήν αύταρέ- 
σκεια τών κοσμικών πραγμάτων, τήν 
ύποχρεωτική τους τάξι, άκόμη τήν*  εξω
τερική τους όψι, θά έπρεπε νά ταφούν 
μαζή του ή ίερώτερες ελπίδες τής ζωής. 
Τί σκληρή είρωνία τής τέχνης καί σ’ αύτά 
άκόμη τά κατά παραγγελίαν άναμνηστικά 
της έργα τών άνθρώπων ! Ό,τι παρέχει 
δέν μοιάζει καθόλου μέ τήν ζωήν εκείνων 
πού θέλει ν’ αντιπροσωπεύσω. Δέν τους 
ομορφαίνει μόνον, τούς εξαγιάζει. Δέν είνε 
αύτό μιά άλήθεια, οτι τό πνεύμα καί ή 
χάρις τού κόσμου εινε όλως διόλου εςω 

άπό τή προδιαγεγραμμένη του μορφή ;
’Έτσι τής χαμένες ήμέρες πού τής 

κλαίει ό ποιητής, έγώ τής μακαρίζω. Στήν 
άκροποταμιά στού φθινοπώρου τ’ άπογεύ- 
ματα ώρες έχάθηκαν στό άκουσμα τής 
κρυφής μουσικής τών νερών, που ή καλα
μιές συνέθεταν τούς ήχους στό πέρασμα 
τού άνέμου. Μάς έζέσταινε γλυκά ό 
ήλιος καί όταν έπηγαίναμε στό σκεπα-';Μ 
σμένο άπό ψηλά δένδρα καταφύγιο άφί- 
ναμε τήν ψυχή μας στήν αλήθεια μιάς 
ζωής πού ήταν υπαρκτή, άς ήταν ενα 
ψεύδος. Τώρα έπέρασαν αύτά. Ή περα
σμένες ήμέρες διηγούνται τήν εύτυχία τους. 
‘II άγρια άνθησις τών άγρών άπλωνε 
στό κάμπο τά χτυπιτά χρώματά της. 
Μέ ποιά στοργή τά έβλεπαν τά μάτια 
μας "Αλλοτε πάλιν έτρέχαμε στον άνεμο 
καί τή βροχή· Πώς τά μάτια της τότε 
έγινοντο ενα μέ τό χρώμα τού ουρανού. 
‘Υποθέσεις, δυσχέρειαι. άκόμη καί τύψεις, 
ματαιοπονίαι, όλα αύτά τά σκοτάδια 
άφιναν λευκή τήν ψυχή μας. Γύρω ή μη
τέρα φύσις τί ή μπορούσε νά ξέρη άπό αύτά 
καί νά λογαριάζη μέ τούς ύπολογισμούς 
τών άνθρώπων ; Καί μιάς πεταλούδας τό 
πέταγμα ήταν άφορμη νάίδούμε, οτι επαι- 
ζαμε ένα ιερώτερο ρόλο στή Δημιουργία, 
σάν άνώτερα πλάσματα, καί ότι ή μέθα 
προ παντός άξιοι νά προσέξουμε τή χαρά 
τού εαυτού μας, νά μήν άφήσουμε νά μάς 
μαράνη τίποτε τή ζωτικότητά μας. Κι 
ένός άγριολουλουδιού τρυφερό κύτταγμα 
ήταν σάν ερως καί κάθε τι πού δέν πλη
ρώνει κάνεις τίποτε γι’ αύτό, ενα κόκκινο 
συννεφάκι στή δύσι, ένός πουλιού πέταγμα 
κάτω άπό τής έληές. ένός μαύρου ορνέου 
ορμή στον αιθέρα καί ή μουσική τών νερών 
καί τού κινήματος τών φύλλων και τό 
θέαμα τών άσπρων άργοκίνητων κοπα- 
διών πέρα καί τό βάδισμα τό βραδύ, τό
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σχεδόν άμέριμνο τών χωρικών καί οι σταύ- 
λοι τών άλογων καί τών αγελάδων καί τά 
τρελλά παιχνίδια τών σκύλων στον ήλιο, τό 
απεριόριστο, τό αδέσμευτο, τό φυσικό, τό 
ελεύθερο, έγέμιζαν μέ χαρά εκείνες της 
ώρες. Καί όταν καμμιά φορά άθ-λα μάς 
ήρχετο μιά άνάμνησις θανάτου πόσον 
ώραία έδραμε ή ψυχή μας στόν ούρανό 
γιά νά βρή ό',τι είχε χάσει.

Που έπηγαίναμε όμως καί έως που 
μπορούσαμε νά φθασουμε ; Ώς εκεί πού 
ήταν γραμμένο καί δέν είχε καμμιά άλλη 
σημασία αύτό. Γιατί ποιά ανθρώπινη ψυχή 
έχει τή δύναμι νά όρίση μόνη τήν εύτυχία 
της ; Φθάνει νά είνε όλη ή εύτυχία, μιά 
στιγμή της αρκεί. Κάποτε ήταν άλήθεια, 
γυρίζοντας άπό άλλα μέρη έβλέπαμε πώς 
ή δραστηριότης τών άλλων άνθρώπων 
μάς εΐχε προσπεράσει. Πόσα έργα των δέν 
είχαν προβάλει ! Καί ημείς δέν είχαμε 
τίποτε, απολύτως τίποτε καί άν οί λογι
σμοί μας έπερνούσαν άπό ενα πόθο, ό',τι 
καί άν έκάμαμε τό είδαμε κατεστραμμένο 
γι’ αύτή τήν τάξι τών πραγμάτων.

Αλλα είχαμε δική μας όλη αύτή τήν 
έκτασι γύρω. Περασμένη ή ζωή μας σ’ αύτή 
τή θεία σκηνογραφία,παίρνει καί τή δύναμι 
μιάς αιώνιας καλωσύνης. Έτσι εινε τά 
νοσταλγικά μέρη καί γι’ αύτό ό'σον κι’ άν 
πάμε μακρυά τά παίρνουμε στήν άϋλή τους 
ύπαρξι μαζή μας.

Μή δυσπιστουμε σ’ αύτές τής εντυπώ
σεις όσω είμεθα ύποχρεωμένοι νά ύποκύ- 
πτουμε πάντα στούς άγραφους νόμους τής 
ζωής. Αύτές μένουν γιά νά μάς παρηγο
ρούν γιά όλη μας τήν άλλη δυστυχία.'Όταν 
έτσι είπούμε πώς έζήσαμε ζούμε γιά πάντα 
γιατί ξέρουμε πιά τούς νόμους τής άγά- 
πης. Κάθε τόλμημα καί τό πιο σκληρό 
τού άνθρώπινου ζώου, άκόμη καί κάθε 
κακούργημα εναντίον μας, θά τό δικά
σουμε με αύτούς τούς νόμους. Η εύτέλεια 
τού μίσους μας άκόμη θά είνε προσωρινή. 
Θά ξέρουμε πώς ή μεγάλη άτομικότητά 
μας τότε μόνον θά είνε ύπαρκτή. όταν έχη 
τή δύναμι νά τό παραμερίση. Αύτή ή 
μεγάλη λειτουργία τής άγάπης δέν θά μάς 
δίνει κάν καιρό νά μισήσουμε.

Αλήθεια, δέν είνε κέρδος τών χαμένων 
ημερών αύτές ή σκέψεις; Αύτή ή ατάραχη 
εύτυχία δέν άφιερώθη είς αύτές τής στιγ
μές πού δέν άπέκτησαν καμμιά ύλική 
άξια ; Καί μόνον πού άναβλύζει άπό τήν 
ανθρώπινη ψυχή μιά τέτοια αγάπη δέν 
άποτελεϊ αύτό μιά νέα πραγματικότητα 
άνεκτίμητη μέ ολη της τή φαινομενική, 
τήν άπατηλή ύπόστασι.

Ή χαμένες ημέρες τής ζωής μου είνε 
εκείνες έπί τέλους πού μού έχάρισαν τήν 
άντοχή μου στής σκληρές διαψεύσεις τών 
ελπίδων μου.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Η ΝΕΑ ΣΕΤΣΕΣΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΝ ΤΕΧΝΗΝ

Εύρισκόμεθα πρό νέας «σετσεσιον» (Se- 
zessioil) δραματικής καί θεατρικής 
τέχνης. Τό Μονάχον είνε — ώς καί 

είς τάς είκαστικάς τέχνας — ό τόπος τής 
γενέσεώς της, άλλ’ έν Βερολίνω εύρε τήν 
πραγματοποίησίν της, τόν ύπερασπιστήν 
τη;, τον έκτελεστήν της. Σχεδόν δέν εινε 
άνάγκη νά άναφέρωμεν τό όνομα’ είνε ό 
ίδιος, οστις μάς συναντά παντού, ό'που 
γίνεται λό^ος περί νέων κινήσεων έν τή 
θεατρική τέχνη. Ο Μάξ Ράϊνχαρδ συν έ
λαβε τάς ιδέας, τάς οποίας ό Γεώργιος 
Φούξ άπό εξαετίας, έν άρχή συγκεχυμένως 
καί ούτοπιστικώς, ύστερον βαθμηδόν κα- 
θαρώς είς θεωρητικά συγγράμματα διετύ- 
πωσε, πριν δώση αύτώ εύκαιρίαν τό Καλ
λιτεχνικόν θέατρον τού Μονάχου νά πεισθή 
αύτός καί άλλοι περί τού άκάρπου τών 
ιδεών αύτών. Τώρα κατά πρώτον είς τάς 
χεϊρας τού Ράϊνχαρδ ήρχισεν άπό τούς 
ψυχρανθέντας ατμούς νά άποκρυσταλλού- 
ται μία μορφή χρησιμότητας καί διάρ
κειας. Ό Φούξ αύτός έχει συνείδησιν τής 
τοιαύτης έξελίξεως, δΓ ο άφιεροί τό νέον 
του σύγγραμμα ( «Ή σετσεσιον έν τή δρα
ματική τέχνη καί τό λαϊκόν θέατρον» ) 
είς τόν Μάξ Ράϊνχαρδ ώς έκείνον, «οστις 
καλλίτερον παντός άλλου έν τώ παρόντι 
τήν ιδέαν τού καθαρού καλλιτέχνου τού 
θεάτρου έν τώ προσώπω του παριστά καί 
είς τά έργα του πραγματοποιεί.»

Έκ τής άφιερώσεως αύτής βλέπομεν 
πόθεν έγεννήθησαν αι ίδέαι τού Φούξ.'Ό,τι 
ό Φούζ έννοεί ώς «θεατρικήν σετσεσιον» 
δέν είνε όμιλος άποστατών καί δυσηρεστη- 
μένων, άλλά μία καλλιτεχνική άνάγκη, 
τής οποίας την έκπλήρωσιν άπαιτούν πάν- 
τες. Δέν στηρίζονται είς αριστοκρατικήν ή 
εσωτερικήν άτομικότητά, άλλ απεναντίας 
είς δημοκρατικήν έκλαίκευσιν τής δραμα
τικής τέχνης.

Τό «φιλολογικόν δράμα» μέ τήν τυπι
κήν καί ψυχολογικήν πολυτέλειαν πρέπει 
νά φύγη άπό τήν σκηνήν. «Καί ώς ό Εύ- 

ρωπαίος σήμερον ήλευθερώθη είς τήν πλα
στικήν, τήν οικοδομικήν άπό κάθε φιλο
λογικόν, ούτω φέρεται νά άπαιτήση καί 
καθαρόν δραματικόν τύπον.Θέλομεν δράμα, 
είς ο τό ούσιώδες, τό περιεχόμενον νά μή 
είνε σκοπός — ώς συμβαίνει μέχρι τούδε έν 
τή φιλολογική κατευθύνσει, έν τή ζωγρα
φική καί τώ θεάτρω — άλλά μέσον πρός 
σκοπόν ».

Δηλαδή χε ι ρ αφέτη σι ν τής σκηνής άπό 
τήν φιλολογίαν, ή όποια μόνον τυχαίως, 
καί άναγκαστικώς ύπηρετεί τό θέατρον. 
Μία άρνησις είς τού Ιψεν καί Χέββελ τούς 
έπιγόνους, οϊτινες έδείχθησαν άνίκανοι νά 
κρατήσουν τήν σκηνήν άπέναντι τού νικη- 
φόρως βαδίζοντος Κίτσ*  ενα ρήγμα μέ τούς 
φιλολόγους καί τούς αισθητικούς, οϊτινες 
περιστρέφονται είς τόν αύτόν κύκλον. Είς 
τό θέατρον πρέπει νά βασιλεύση πάλιν 
τό θέατρον, πρέπει νά καταστή όργανον 
έαυτού.

Στενώτατα συνδέεται ή απόλυτος αύτή 
θεατρική τέχνη μέ τήν άρχιτεχτονικήν. 
Αύτη λαμβάνει ό'.τι χρειάζεται έκ τής 
πλαστικής, ζωγραφικής καί λοιπών τεχνών 
πρός συλληψιν τής ιδέας τοΰ ώραίου’ ό 
καλλιτέχνης τού θεάτρου μεταχειρίζεται 
δραματικήν τέχνην, χορευτικήν, ποιητι
κήν, άρχιτεκτονικήν, ζωγραφικήν, πλα
στικήν πρός έξυπηρέτησιν τής θεατρικής 
ίδέαο του.

II θεατρική αύτή τέχνη δέν είνε έχθρά 
τού λαού. Τά θέατρα πρέπει νά γίνουν 
πάλιν ώς ήσαν πρό τής βραχείας φιλολο
γικής περιόδου. Δημόσιαι συντροφικά! έπι- 
χειρήσεις είς άς εύρίσκει τις άναλόγως τής 
ή μέρας ψυχαγωγίας, δεσμευτικάς έντυπώ- 
σεις, ,αϊτινες ζωογονούσι τήν διάθεσιν, μίαν 
έναλλαγήν πόνου καί χαράς, πού νά μάς 
φέρουν είς γέλοια ή κλάματα, θαυμασμόν 
ή έπιδοκιμασίαν, ίνα έπιστρέψωμεν πάλιν 
είς τήν ζωήν, ίνα παιδικώς είς τήν ζωήν 
καί πάλιν πιστεύσωμεν.

(Μβτάφροσις Κ.) ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΝΤΥΖΕΛ
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Ο ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Δήμαρχος'Αθηναίων κ. Σ. Μερκού- 
ρης είς τόν όποιον τόσα, έργα της 
πρώτης ανάγκης οφείλονται έσκέφθη 
και περί εξωραισμού τών Αθηνών. Πρός 

τούτο δέ άπετάθη εις τόν έν Βερολίνω αρχι
τέκτονα, κ. Λουδοβίκον Χόφμαν, όστις έπι— 
σκεφθείς την πρωτεύουσαν έξεπόνησε διά
φορα σχέδια εξωραισμού τών κυριωτέτων 
αθηναϊκών κέντρων. Γερμανικόν περιοδι
κόν δημοσιεύει τινά τών σχεδίων τούτων, 

τα όποια και ημείς παραλαμβάνομεν. 'Ως 
βλέπει ό αναγνώστης, είς τό πρώτον αρι
στερά άνω πρόκειται περί διαρρυθμίσεως 
νέας πλατείας, είς τό μ.εσαίον περί της 
πλατείας της Όμονοίας, καί είς τό τοί- 
τον δεξιά περί της όδοΰ πρός τόν Κε- 
ραμεικόν.

Τό κατωτέρω σχέδιον αφόρα την διαρ- 
ρύθμισιν της πλατείας του Συντάγματος 
καί τών Ανακτόρων.

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Τόκοι καταθέσεων πρός 4 '/4 % 
είς πρώτην ξήτησιν

ΔΡΑΓΩΝΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΑΠΕΛΛΑ
ΑΘΗΝΑΙ-ΠΕΙΡΑ1ΕΥΣ

Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΗι ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ 

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α- ΣΑΚΑΛΗ
ΑΘΗΝΑΙ. - ΟΔΟΣ ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 36.-ΑΘΗΝΑΙ

Διαλύετε τό περιεχόμενον έκαστου φυσιγγίου είς ‘/,—3/4 λίτρας καθαρού οινοπνεύματος, 
προσθέτετε λίτραν δδατος καί εχετε τήν κολόνιαν σας, το αντιπιτυριωδες σας και παντός 
είδους αρώματα violette, reseda, muguet, Akakia, rose κτλ. , ,

Μέ 2 μόνον δρ. εχετε μίαν όκάν κολώνιαν. Δι Ο λα τα είδη τιμαι ανεπίδεκτοι συναγιο- 
νισμοϋ. Πληροφορίαι καί τιμοκατάλογοι διά τήν χονδρικήν πωλησιν παρα τφ κ. Α. Σακαλη.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΥΦΗΓΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ 
διά θεραπείας καί εγχειρίσεις όλων τών 

οφθαλμικών νοσημάτων.
ΑΘΗΝΑΙ. ΟΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 20

ΙΗ' Ακαδημαϊκόν έτος 1911—1912

«Ι
Ο §

«

"ω*

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ. (Πλατ. Κάνιγγος)

ΣΧΟΛΑΙ ΑΝΩΤΕΡίΙΝ TEXN1KQN ΣΠΟΥΔΟΝ: 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΓΕΟΡΓΙΚΗ, ΙΗΜΝΟΪΡΠΚΗ

Πρός ένίσχυσιν τών τεχνικών σπουδών 
τά δίδακτρα ήλαττ ώθησαν εις το 13 

άπό του παρελθόντος έτους.

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ,, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Εταιρικόν Κεφ. Δρ. 2.000-000 

Ήσφ. Κεφάλ. Δρ. 20.000.000
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ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΕΡ. ΒΩΚΟΥ
Η ΚΑΤΟΧΗ, δράμα είς πράξεις πέντε........................  δρ. 1.
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ, όραμα εις πράξεις τρεις ■....................... » 0.Ί5
Η ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ, δράμα είς πράξεις τρεις » 0,75

ΧΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ
£^1“·Οησ'"’χ|Λετί;π<ίσης δυνατής φιλοκαλίας ύπό τοΰ βιβλιοπώλου Η. Ν. Δικαίου 

' *· ’ 0 ος ουλη?. xat αποστέλλονται οπουδήποτε ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

ΘίΙΜΑΣ θίΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΛΥΠΤΗΣ ΚΑΙ ΖΑΓΡΑΦΟΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ

Μνημεία επιτάφια.— Ανδριάντες και προ- τομαί.— Γλνπτικά έργα διακοσμήσεως εκκλησιών. — Διάφορα γλνπτικά καί ζωγρα
φικά έργα προς πώλησιν. — ΙΙαραγγελίαι διά πάσαν καλλιτεχνικήν εργασίαν.

9 Ολίγαι έναπομείνασαι πλήρεις σειραι 
τον ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥτον α έτους τής έκδόσεώς τον πωλοϋν- 
ται είς τό βιβλιοπωλεϊον

ΗΛΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ: Οδός Βουλής.

αντί δρ. 3. Είς τάς επαρχίας καί τό εξωτερικόν αποστέλλονται έλεύ&εραι ταχυδρομικών τελών.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ε. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΑθΗΝΑΙ 10, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗι ΠΛΑΤΕΙΑ· ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

"Ολοι οί καλλιτέχναι, δλοι οι συγγράφεις, δλοι οί άνθρωποι τον Φεάτρον φωτο- 
γραφουνται κατά προτίμησιν είς τό φωτογραφεΐόν μας, διότι είνε άλη&ινόν καλ
λιτεχνικόν έργαστήριον.

Μηχανήματα τέλεια, ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν, τιμαι ανεπίδεκτοι παντός 
συναγωνισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μεταχει,ρίζεσ&ε τόν
ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΝ 

δι’ οινοπνεύματος έχ σταφίδας είναι 
0 ΔΙΑΥΓΕΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟΝ

ΖΗΤΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΗΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΜΙΑΝΤΑ 

“ΒΟΤΡΥΣ,,

Στή σάλα μέσα ή μουσική χαμογελάστρα κόρη 
Βρισκότανε κ εΐταν κι ό νιος κΓ οί λογισμοί τους εΐταν... 
Τό λόγο ό νιος δέν έρριχνε κ’ ή κόρη δέ μιλούσε 
Κ’ η σάλα τής άμιλησιας άνάδινε τή ΊΙλί'ψη.
Κ’ οί λογισμοί τής μουσικής χαμογελάστρας κόρης 
Θυμίζανε τά πλουμερά πουλιά πού τριγυρίζουν 
Στήν ίδια πάντα τήν αυλή και μυρμηγκιάζουν γύρω 
Στή βρύση τήν ποτιστικιά, τή σπιτικιά· και κείνου 
Λές κ’ είτανε τ’ ανήσυχα πουλιά κ' εΐταν τά μαύρα 
Γεράκια π' αλαργεύουνε γιά ούρανικά ταξίδια.

’ Απ’ τήν καρδιά του μίσεφεν δ κόσμος τής αγάπης 
ΚΓ δ,τι εΐταν ϋάλασσα, άβαϋη λίμν είχε γίνει τώρα. 
Και ϋέλησε άπ’ τή μουσική χαμογελάστρα κόρη 
Νά σβύση κ’ ήχος καί ίίωριά και ν’ άπομείνη μόνο 
Σά μακρισμένο ανάγλυφο στής μνήμης τή μετώπη.

Πάντα σιωπή. Κ’ ή μουσική χαμογελάστρα κόρη 
Μέ το λαχταριστό κορμί σκύβει κΓ άπάνανϋ'έ του 
Μέ τή δική της τή ματιά σταυρόνει τή ματιά του 
ΚΓ άγνάντεψε τού χωρισμού τδν ίσκιο άργά νά πέφτη.... 
Τδ λαιμδ ρίχνει κυκνικά, σμίγει βαριά τά χέρια 
ΚΓ δ πόνος τδ έρωτόπα&ο τ’ ανάστημα λυγίζει... 
Σώπασε τδ χαμόγελο κ’ ήχοβροντα τδ κλάμα!

ΑΕΑΝΤΡΟΣ ΠΑΑΑΜΑΣ
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rex:

Ο άτυχης Rex, τό ώραίον κυνάριον,τό 
όποιον εύρήκε πρόωρον και τραγικόν 
θάνατον είς τό Φάληρον μίαν άπο 
τας τελευταίας νύκτας, διαμ,ελισθέν ύπό τού 

ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, είχε γεινει πα
σίγνωστος ιχάρις είς την νοημοσύνην του 
καί την έμορφιά του. Οί άνθρωποι τών 
γραμμάτων καί ό καλλιτεχνικός κόσμος 
τών Αθηνών τό έγνώριζαν όλοι σχεδόν. 
Ητο συνδεδεμένος μέ την ζωήν μας καί 

αυτό επίσης εγνώριζε όλους τους φίλους 
μας καί τούς αγαπούσε. Ό Καρκαβίτσας 
τό έλεγε «λεβέντη, τσελεπήν, Άλκιβιάδην 
τών σκύλων», μετεχειρίζετο όλα τά παλ- 
ληκαρισια επίθετα τών ηρωικών του ίδιω- 
δών καί όλην την ίδιάζουσαν φρασεολο
γίαν του πρός την λατρείαν της φυσικής 
έμορφιάς. Ό γλύπτης Θωμόπουλος έθαύ- 
μαζε την γραμμήν τού σώματός του. Ό 
Γεραλης τό έζωγράφισε μαζή μέ τόν κύ
ριόν του. Καί πλήθος κόσμου τό εγνώριζε. 
Είς τά « Ηνωμένα Βουστάσια» τό βραδυ- 
νόν αυτό φιλολογικόν κέντρον ό Rex ήτο 
κυρίαρχος. Μέ τήν νοημοσύνην του, μέ 
τα δείγματα τής άφοσιώσεώς του πρός 
τόν κύριόν του είχε κατακτήσει τήν αγά
πην τών καταστηματαρχών, οί όποιοι 
τό εθεωρούσαν ’ίδιον, αύθύπαρκτον πελά
την και του είχαν ανοικτόν πάντοτε τό 
κυλικείον των. Αύτήν τήν εύνοιαν καί τήν 
άγάπην δέν τήν κατέκτησε δι’ ημών, 
άλλα διά τής ίδικής του προσωπικότητος. 
Διότι τά «Βουστάσια» ό Rex τά είχε 
δεύτερον σπίτι του, οσάκις συνέπιπτε νά 
μάς χάση κανένα βράδυ. Τότε έπήγαινε 
καί εξέλεγε τήν θέσιν, οπού είχαμε κα- 
θήσει τελευταίον, καί κάνεις δέν ήμπορούσε 
νά τόν βγάλη άπο εκεί’ πολλάκις προσε- 
πάθησαν οί καταστηματάρχαι διάνα ίδοΰν, 
εως πού φθάνη ή άφοσίωσίς του, άλλά δέν 
το κατώρθωσαν. Ο Rex έπανήρχετο έπι- 
μόνως είς τήν θέσιν μας. Έφ’ όσον έμε- 
γάλωνε, αύτού τού είδους τά ξενύχτια 
ήρχισε νά τά κάμνη κάποτε καί διά 

ν άποφεύγη τήν τιμωρίαν μας διά τήν 
ανυπακοήν του καί τάς άταξίαζ του.Διότι 
ό Rex είχε πολλην πρωτοβουλίαν, η όποια 
διέψευδε τήν άπόλυτον δουλοπρεπή ύπα- 
κοην τού σκύλου πρός τόν άνθρωπον. Ήτο 
κάτι άνώτερον άπό σκύλον, ήτο ένας 
«ύπέρσκυλος» κατ’ άναλογίαν τού γνωστού 
φιλοσοφικού ορού τού «ύπερανθρώπου».

Ο Rex ειχεν έλθει έκ Πειραιώς καί 
καθ ά|εξηκρίβωσαν οί ειδήμονες, ή κατα- 
τωγή του ήτο άπό διασταύρωσιν τού σκύ
λου Νέας Γής καί τού κοινού τύπου ελληνι
κού σκύλου.Ήτο κατάμαυρος μέ στιλπνόν 
έβενώδες τρίχωμα διαφεύγον είς κυματι- 
σμούς. Είχε πλατυά ρωμαλέα τά στέρνα 
καί γερούς τούς πόδας. Μάς έδόθη δώρον 
την πρωτοχρονιά είς ηλικίαν ενός καί ήμ.ί- 
σεως μηνός. Ειχεν άνάγκην τότε πολλών, 
απείρων περιποιήσεων διά τήν άνατροφήν 
του. Επρεπε νά τό «αναστήσουμε» όπως 
λέγουν, πράγμα δύσκολον, διότι είς τάς 
Αθήνας όλοι οί άνθρωποι δέν άγαπούν τά 

ζώα καί μία σπιτονοικοκυρά μας δέν μπο
ρούσε νά τό ύποφέρη καί μάς έξωσε άπό 
τό σπίτι της μολονότι ό άτυχής Rex 
επληρωνε καί αύτός τό ένοίκιόν του.

Αλλ’ αί άμεσοι φροντίδες διά τήν 
άνατροφήν του δέν διήρκεσαν έπί πολύ. 
Γαχέως ένόησε πώς έπρεπε νά φέρεται 
μόνος του. Τότε έγεινε πράγματι θαυμά
σιος, ή άντίληψίς του ήτο σπανία. Τά 
οσα έπρεπε νά μ,άθη έκ τού κόσμου είς 
ολίγον χρόνον τά έμάνθανε όσον τό δυνα · 
τον ειςολιγώτερον. Τού τόπου, τών προσώ
πων, τού χρόνου είχε τήν πλέον έξηκριβω- 
μένην άντίληψιν καί τήν πλέον λεπτομερή 
μνήμην. Διησθάνετο πού ήθέλαμεν νά μ.ε- 
ταβώμεν καί πρώτος έλάμβανε τόν κατάλ
ληλον δρόμον. ’Εγνώριζε, οτι κάθε πρωί 
έγειρόμεθα είς ώρισμένην ώραν καί οτι με- 
ταβαίνομεν είς το τηλεγραφεΐον. Συνέπεσε 
δυο τρεις φορές νά βραδύνωμεν νά ξυπνή
σουμε. Εκτυπούσε τότε είς τήν πόρτα μας 
καί έγαύγιζε δυνατά. Εννοούσε άπό τό 

βλέμμα μας, άπό τάς κινήσεις πότε ήθέ- 
λαμε νά επιβώμεν άμάξης καί προέτρεχε 
γαυγίζων πρός τόν αμαξηλάτην. Είς ,τό 
γραφειόν μας, όταν έκτυπούσαν οί κώδω
νες τών έκκλησιών μεσημέρι, έφευγε άπό 
τήν θέσιν του καί ήρχετο δίπλα μας καί 
πρώτα μάς έκύτταζε μέ άνυπομονησίαν ώς 
νά μάς ελεγε, ότι ήτο πλέον ώρα νά προ- 
γευματίσωμεν. ’Εάν ημείς δέν τόν επροσέ- 
χαμε έσηκόνετο στά πισινά του ποδάρια, 
έβαζε τά έμπροστινά του έπάνω στό τρα
πέζι καί άρχιζε νά γαυγίζή άρθρώνων 
σχεδόν δι’ ιδίων γαυγισμών ολόκληρον φρά- 
σιν μέ τήν οποίαν έπιτακτικώς μάς ειδο
ποιούσε, ότι έπρεπε νά τον ύπακούσωμεν. 
Όταν πράγματι άνταπεκρινόμεθα είς τήν 
εύλογον άξίωσίν του, αί ενδείξεις τής εύ- 
γνωμοσύνης του ήσαν άπειροι πρός ημάς. 
Έτρεχε γύρω μας, έσκιρτούσε, έγαύγιζε 
χαρωπά. Πρός πάντα δέ, ό όποιος τόν 
είχε καί μίαν μόνον φοράν περιποιηθή, ό 
οποίος τού είχε δώσει κάτι, ήτο ευγνώμων 
καί οσάκις καί οπουδήποτε τόν διέκρινε 
έτρεχε πλησίον του.

’Αλλά πρός ημάς έθεωρούσε, ότι ώφειλε 
νά μάς προσφέρη καί ύπηρεσίας. Οταν 
έπηγαίναμε είς τό τυπογραφεϊον, έζητούσε 
νά πάρη είς τό στόμα του χειρόγραφα ή 
τό μπαστούνι μας. Αί ιδιότητες,τάς όποιας 
είχε τού φυλακος, ήσαν έκ τών σπανίων. 
Ένα πρωί ένω άκόμη έκοιμώμεθα άκού- 
σαμε γυναικείας φωνάς άπελπισμένας.Ήτο 
μία γηραιά κυρία, ή οποία μένει είς τό 
σπίτι πού κατοικούμεν :

— Ξυπνήστε, κύριε, νά μέ γλυτώσετε 
άπό τό σκυλί σας, έφώναζε άπό τήν τα
ράτσαν.

Πράγματι έτρέξαμε καί είδαμεν, οτι ό 
Rex τήν έκρατουσε άπό τό χέρι βρυχώ- 
μενος άπειλητικώς. Ή άτυχής κυρία δέν 
εΐχε κάμει τίποτε κακόν, άπλούστατα εζη- 
τούσε νά πάρη τά είς τήν ταράτσαν μας 
απλωμένα άσπρόρρουχα τού σπιτιού της, 
άλλ’ ό Rex ήσθάνετο, ότι είχε καθήκον 
νά μάς είδοποιήση δι’ αύτό.

Άναλόγως τών άπείρως έντιμων αύ
τών προτερημάτων του ή εύαισθησία του 
ήτο σχεδόν ανθρώπινη. Εάν εννοούσε, ότι 

θά τόν έτιμωρούσαμε διά μίαν άταζίαν 
του, θά έπροσπαθούσε μέ κάθε τρόπον νά 
ξεφύγη μή ύπακούων είς τάς προσκλήσεις 
μας. ’Εάν δέν ήμπορούσε νά ξεφύγη τήν 
τιμωρίαν θά έφαίνετο μνησίκακος άποφεύ- 
γων μετ’ ολίγον τάς θωπείας μας, δει- 
κνύων διά τής άρνήσεώς του νά κάμη με
ρικά γνωστά του παιχνίδια, ότι ήτο θυ
μωμένος.

Ό Καρκαβίτσας δέν άγαπα πολύ τά 
σκυλιά καί ό Rex είς τήν άρχήν τού ήτο 
άντιπαθητικός διότι τόν έβλεπε, ότι πα- 
ρενέβαινε πολύ είς τήν συναναστροφήν μας 
καί δέν μάς άφινε σχεδόν νά ομιλούμε μέ 
τής φωνές του, τά πηδήματά του καί τά 
παιχνίδιά του. ’Αλλ’ ένα βράδυ συνέβη τό 
εξής, τό όποιον έκαμε τόν Καρκαβίτσαν 
ν’ άγαπήση τόν Rex, νά τόν προσέξη πολύ 
καί νά τόν θαυμάζη. ’Ήθελα νά μεταβώ 
κάπου καί έξέφυγα τού Rex γνωρίζων, 
ότι θά έμενε είς τά «Βουστάσια». Κατά 
τό διάστημα τής απουσίας μου ανησυχών 
καί άναζητών με ό Rex διέκρινε τόν Καρ
καβίτσαν απέναντι είς τό «Πανελλήνιον» 
καί έτρεξε πλησίον του. — Δέν ξέρεις πόσο 
μέ συνεκίνησαν τά βλέμματά του, μού είπε 
κατόπιν ό Καρκαβίστας, διέκρινα σ ’ αύτόν 
νά μέ ρωτάη μέ άγώνία άν σέ είδα.

Μόνον τά σκυλιά μάς δίδουν τήν ιδέαν 
τών άνωτέρων αισθημάτων τής αγάπης, 
τής άφοσιώσεώς καί τής εύγνωμοσύνης. 
Άλλ’ όταν είς αύτά τά αισθήματα ύπάρ- 
χει έπιπροσθέτως τόση νοημοσύνη, εύρι- 
σκόμεθα ίσως προ καταπληκτικών φαινο
μένων τών αιωνίων νόμων τής έξελίξεως 
καί αλήθεια ό Rex διά τής εύφυίας του 
έπλησίαζε ενα άνώτερον τύπον τού εί
δους του.

Τελευταία τού ειχεν έμφανισθή άπροσ- 
δόκητος φίλος, ό άδέσποτος προστρέξας είς 
ήμάς Τσαι^αρ,προβατόσκυλος πορτογαλλι
κής ράτσας. Ό Rex δέν έζηλοτύπησε πολύ. 
Αί έριδες, τάς όποιας έπροκαλούσε, ήσαν 
ίσως καί αύταί ύπέρ τό δέον άνθρώπινοι, 
διότι άπλούστατα έπρόκειτο περί διανομής 
τού φαγητού των καί ήθελε αυτός να εχη 
τά περισσότερα. Άλλά πέραν αύτού ό 
Τααίζαρ τού είχε γεινει άγαπητός σύντρο-
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φος. It αύτά καί ό Τσαϊζαρ τόν έ'κλαυσε 
νεκρόν.

Οταν τό διαμ,ελίσαν τόν άτυχη φίλον 
του τραίνον έξεκίνησε άπό τό Φάληρον και 
οι υπάλληλοι άπέσυραν τό πτώυ.ά του έκ 
της γραμμής, ό Τζάίζαρ άρχισε νά όλο- 
λύζη. Επί ημέρας κατόπιν ήτο μελαγχο- 
λικός και είς το σπίτι και παντού έοαίνετο ’’/-ν/ , *ν αναζητγ) τον σύντροφον του.

Συνήθως οί άνθρωποι, που έχουν σκύ
λους η άλλα ζώα διαβλέπουν είς αύτά 
εξαιρετικά προτερήματα. Εινε δέ άκόμη 
αληθές, οτι άν όλοι ημποροΰσαν νά γρά
φουν γιά τά σκυλιά των ή Ζωολογία θά 
είχε πολλάς παρατηρήσεις άνωτέρας άξίας 

αύτών που άναγράφονται εδώ. Τάς όλίγας 
γραμμας που άφιερουμεν είς τό άτυχήσαν 
σκυλί μας τάς γράφομεν ημείς παρακινού
μενοι απο εσωτερικήν ψυχικήν άνάγκην 
όπως θά έκάμναμεν διά μίαν προσφιλή 
άνθρωπίνην μας ύπαρξιν. Και αύτό εινε 
άλλη άλήθεια.

ΙΙροσθέτω είς τά άνωτέρω, ότι ενα. εί
δος αύθυπαρξίας που ειχεν ό Rex έξεδη- 
λοϋτο όταν τόν έτιμωρούσαμε και δι’ απλής 
έπιπλήξεως είς φανεράν πρός ήμάς δυσα
ρέσκειαν. ΙΙρνεΐτο διά πολλήν ώραν κα
τόπιν οχι μόνον, νά παίξη άλλά και να 
φάγη. Ητο ολίγον μνησίκακος άκριβώς διά 
νά ένθυμίζη τόν άνθρωπον.

ΓΕΡ. ΒΩΚΟΣ

Τ© ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΙ ΧΩΡΑΙ

ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ή πριγκήπισσα τής Ρουμανίας Μαρία είς τήν Βυζαντινού ρυθμού ακόυσαν της.

ΑΙ πρώτα». γαλλογερμανικαί διαπραγ
ματεύσεις έπί του ζητήματος τού 
Μαρόκου διήλθον ταραχώδη περίο

δον, σχεδόν κρίσιμον καί άνάλογον πρός 
τά γνωστά επεισόδια τού 1905, τού 1906 

Αλγεσιρα και τού 1 908 κατά τήν επο
χήν τών λιποτακτών τής Καζαμπλάκας. 
'Πρός στιγμήν κατά τό στάδιον τών 
πρώτων διαπραγματεύσεων άπό τού προ- 
παρελθόντος μηνός διεδόθη, ότι διά τό 
άδύνατον συνεννοήσεως νέα διεθνής συν- 
διάσκεψις καθίστατο αναγκαία καί ότι 
συνέπεια τούτου θά επήρχετο ύπουργική 
κρισις εν I ερμανία μέ όλα τά παρεπό
μενα. μέ ολας τάς δυσαρέστους εκπλήξεις 
καί επικινδύνους περιπετείας. Ό γαλλικός 
τύπος ενθυμήθη έπί τού προκειμένου, οτι 
τού περιφήμου τηλεγραφήματος τού Έμς 
προηγήθη rt φήμη τής παραιτησεως τού 
Βίσμαρκ.

Αλλ όλα αύτά ήσαν άποτελέσματα 
τής έντυπώσεως, τήν οποίαν έπροκάλουν 
τά γερμανικά αιτήματα έν Γαλλία. Ούτω 
έλέγετο, οτι ή Γερμανία έζήτει ώς άντάλ- 
λαγμα τής άναγνωρίσεως έλευθέρας ενέρ

γειας είς τήν Γαλλίαν έν Μαρόκω, τό 
γαλλικόν Κογκό μέχρι τής Σάγκας μέ 
τούς λιμένας Λιμπρεβίλ καί Λοάνγκο. 
Βραδύτερον διεδόθη — διότι έπισήμως ού
δέν άνεκοινώθη - ότι ή Γερμανία παρη- 
τειτο τών άρχικών αιτημάτων της ώς προς 
τούς δύο λιμένας καί ότι έζήτει ήδη έκ- 
τασιν μεταξύ τού Κογκό καί τού Καμερούν 
επί τού 1 σάδ καί οτι μία τοιαύτη συνεν
νόησής θ άπήτει πολύν χρόνον.

Αί διαπραγματεύσεις έν τούτοις διεκό- 
πησαν, τού Γάλλου πρεσβευτού άναχωρή- 
σαντος εις Ηαρίσιους διά νά συνεννοηθή 
μετά τής Κυβερνήσεώς του. Κατόπιν 
ύπουργικού Συμβουλίου έτέθησαν γραπτώς 
αί βάσεις τής νέας συνεννοήσεως. Ό κ. 
Καμπών έπέστρεψεν είς Βερολινον καί τήν 
22 τού Αυγούστου αί διαπραγματεύσεις 
έπανελήφθησαν διά νά τηρηθούν καί πάλιν 
μυστικαί. Είς τό μεταξύ έκυκλοφόρησαν 
αί μάλλον άντιφατικαί πληροφορία», είς τόν 
τύπον ότέ μέν καθησυχαστικαί, άλλοτε δέ 
ενσπείρουσαι τόν πανικόν καί- προλέγουσαι 
πόλεμον. Αι ελπίδες 0μ.ως του ειρηνικού 
συμβιβασμού δέν έματαιώθησαν. Τούναν- 

τίον φαίνονται επικρατούσα’.. Ούδέν όμως 
εινε άσφαλώς γνωστόν.

’Ολόκληρος ό κόσμος παρακολουθεί με 
άγωνίαν τήν περίφημον αύτήν διαφοράν 
διά τήν οποίαν άμέσως ενδιαφέροντα», καί 
άλλα Κράτη. 'Έκαστος άναλογίζεται τί 
θά ήτο σήυ.ερον εις πόλεμος με τά κατα
στρεπτικά μέσα τής πολεμικής τέχνης και 
f/.εταξύ τόσω πανίσχυρων Κρατών. Εν 
Γαλλία στρατιωτικοί άρθρογράφοι συζη
τούν τάς πιθανότητας ενός τοιούτοό πολέ
μου καί ή κοινή γνώμη, ή οποία μέχρι 
τούδε εμεινεν άτάραχος, προδιατίθεται διά 
μίαν τοιαύτην ένοεχομένην περιπέτειαν.

Αί εκτάσεις γης έν ’Αφρική περί τής 
άνταλλαγής ή νέας διανομής τών οποίων 
πρόκειται είνε τό Καμερόν, το Γκαμπόν, 
τό Κογκό καί τό Τόγγο. Η τελευταία 
αύτη άποικία, τήν όποιαν ή Γερμανία θά 
ήθελε ν’ άνταλλάξη πιθανώς μέ τό Γκα
μπόν εύρίσκεται ενσφηνωμένη μεταξύ τής 
άγγλικής Κοτ-ντόρ καί τής γαλλικής Δα- 
χομέης καί εκτείνεται πρός βορράν μέχρι 
τών γαλλικών κτήσεων τής "Ανω Σενεγά

λης καί τού Νίγηρος. Είνε χώρα ορεινή 
όγδοήκοντα χιλιάδων τετραγωνικών μέ
τρων διαβρεχομένη ύπό τών ποταμών 
Μόνο και Βόλτα, μέ ενα καί ήμισυ έκα- 
τομμύριον κατοίκων, αρκετα πλούσια εις 
τήν παραγωγήν φοινικέλαιου καί καουτσούκ, 
άλλ’ολίγον άνθυγιεινή. Αί κυριώτεραί της 
πόλεις εινε ή Λομή, ή Σανσανέ - Μάγκο, 
ή Μιζατοχή καί τό Βίσμαρκμπουργ. Τό 
Καμερούν έξ άλλου κείμενον μεταξύ τής 
άγγλικής Νιγηρίας, τού Τσάδ καί του 
γαλλικού Κογκό, ’έχει εκτασιν ήμίσεως 
εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων, τρία 
καί ήμισυ έκατομμύρια πληθυσμού. Τό 
έμπόριόν του άνέρχεται είς είκοσι έκατομ- 
υ.ύοια εισαγωγής καί δέκα πέντε εξαγω
γής. Τό γαλλικόν Γκαμπόν εινε σχεδόν 
τόσω έκτεταμένον οσω καί τό γερμανικόν 
Καμερούν.Εινε όμω: πλουσιώτερον είς πα
ραγωγήν καουτσούκ, ελεφαντοστού, καφέ. 
Φοινικέλαιου, βάμβακος και η Αιμπρεβίλ. ό 
κυριώτερός του λιμήν. σπουδαΐον εμπορι
κόν κέντρον εινε ο 'καλλίτερος της ακτής. 
Διά τόν γαλλικόν στόλον άποτελεΐ σπου-



230 Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

δαϊον έρεισμα και σταθμόν άνθρακεύσεως. 
Η Γαλλία έγκατεστάθη έκεί άπό του 

1843 κατακτησασα είρηνικώς την χώραν.
Αύτα'ι εινε αί εκτάσεις της μεγάλης ’Ηπεί

ρου περί τάς όποιας στρε'φονται αι γαλλο- 
γερμανικαι διαπραγματεύσεις. "Αγνωστον 
δέ πώς θά κατάληξη μέχρι τέλους η ύπό-

θεσις αύτη του εμπορικού ανταγωνισμού, 
άν και έπαναλαμβάνομεν, αί ελπίδες της 
ειρηνικής διευθετησεως όχι μόνον δέν έξέλι- 
πόν ποτέ καθ’ ολην αύτην την ανησυχαστι
κήν περίοδον τών μακροχρονίων συνεννοή
σεων άλλά τελευταίως άνηγγέλθη ότι παρ’ 
ολας τάς ανησυχίας είχαν ένισχυθη πολύ.

Η “ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΝΗ,,
ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΝΟΡΜΑΛ ΑΓΓΕΛ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙ ΊΈΧΝΑΙ

Σχετικώς μέ τό ανωτέρω άρθρον και 
μέ τάς συζητουμένας πιθανότητας πολέ
μου, νομίζομεν επίκαιρον ν’ άναφέρωμεν 
ολίγα περί νεωτάτου βιβλίου ύπό τόν τί
τλον η «Μεγάλη Πλάνη» του ’Αμερικανού 
συγγραφέως Νόρμαλ Άγγελ, κηρυσσομέ- 
νου κατά τού πολέμου. « Ή μεγάλη πλάνη 
διά τούς λαούς, γράφει ό συγγραφεύς, εινε 
νά πιστεύουν, ότι μόνον ό σίδηρος καί τό 
πυρ δύνανται νά τούς σώσουν, ενώ μόνον 
η δύναμις της παγκοσμίου πίστεως εινε 
ικανή νά στομώση τά τηλεβόλα. Ό κ. 
Άγγελ έρωτα ποία άρά γε νά εινε τά 
πραγματικά αϊτια της διεθνούς άμίλλης 
ώς πρός τούς έξοπλισμούς καί ιδίως της 
άγγλογερμανικης. "Εκαστον έθνος ισχυρί
ζεται, ότι οί έζοπλισμοί του εινε καθαρώς 
άμυντικοί, άλλ’ η πρόφασις αύτη άφίνει 
νά ύπονοηθη, ότι άλλα έθνη ’έχουν συμφέ
ρον νά έπιτεθούν. ’Αλλά ποιον είνε αύτό 
τό συμφέρον ; «Τό ύποτιθέμενον συμφέρον, 
γράφει ό κ. Άγγελ, έχει την καταγωγήν 
του εις την παγκόσμιον θεωρίαν, οτι η 
στρατιωτική καί πολίτικη ύπεροχη έξασφα- 
λίζουν είς έν έθνος έμπορικά καί κοινωνικά 
πλεονεκτήματα καί οτι ό πλούτος καί η 

εύημερία τών ανυπεράσπιστων έθνών είνε 
είς την διάκρισιν τών Ισχυρότερων. . . »

Ό συγγραφεύς διαμφισβητεί την θεωρίαν 
αύτην την πανταχού άποδεκτην καί θεα
τήν, κρίνει ώς στηριζομένην έπί απλής 
οπτικής πλάνης. Άποδεικνύει δέ, ότι η 
στρατιωτική καί πολίτικη ισχύς ούδέν 
έμπορικόν πλεονέκτημα παρέχουν είς τά 
έθνη.

Είς τό δεύτερον μέρος τού βιβλίου του 
ό συγγραφεύς ύποστηρίζει, οτι δέν ύπάρχει 
έπιστημονικη δικαιολογία πρός διαβεβαίω- 
σιν της φυσικής έχθρότητος καί της άπε- 
ριορίστου έναντιότητος της άνθρωπότητος 
πρός διεθνή συνεννόησιν καί οτι διάφορα 
αίτια θά έπιφέρουν είς βραχύ χρονικόν διά
στημα την έξαφάνισιν της έχθρότητος 
τών Κρατών.

Ή έπιτυχία τού έργου αύτού ύπήρξε 
μεγίστη, περίπτωσις, η οποία φανερώνει 
την πρόοδον τών έναντίον τού πολέμου 
ιδεών. Ήδη τό βιβλίον τοΰ Άγγελ άριθ— 
μεΐ δώδεκα έκδόσεις είς την αγγλικήν, είς 
την οποίαν καί έγράφη καί μετεφράσθη 
είς πολλάς γλώσσας άκόμη καί είς την 
φιλανδικήν καί ιαπωνικήν.

ΤΟ ΟΕΑΤΡΟΝ

Μίχης Ίακωβίδης. 'Ο εφήμερος θεατρικός 
θρίαμβος μέ τήν κατάστασιν είς τήν όποιαν 
πεοιήλθε τό νεοελληνικόν θέατρον, μας κάνει 
κάποτε νά προσέξωμεν εις μερικά φαινόμενα, 
τά όποια άν δχι άλλο μάς λέγουν, δτι εις την 
Ελλάδα υπάρχουν καλλιτεχνικοί προσπάθεια·, 
άξιαι καλλίτερος τύχης και πρόσωπα, τα όποια 
ήδύναντο είς άλλο περιβάλλον ν’ αφησουν μιαν 
διαοκεστέραν καί μάλλον οικαιολογημένην εντυ- 
πωσιν περί τής αξίας των. Ό νεαρότατος αίφνης 
ήθοποιός κ. Μίχης Ίακωβίδης ανήκει εις την 
τάξιν αύτήν. 'Η έμφάνισίς του έπί τής σκηνης 
χρονολογείται προ πενταετίας., 'Αλλά δεν ητο 
απλή έυ-φάνισις, ήτο άμεσος επιβολή ,εις την 
προσοχήν τοΰ κοινού. Ή παράδοξος αυτή μορφή 
έβρισκε πάντα μίαν ίδικήν της δημιουργικήν 
εκφοασιν ξεχωριστήν άπό τήν άλλην σκηνικήν 
κίνησιν. Σοΰ ’έλεγε, δτι υπάρχει , ιδιαίτερα 
άντίληψις άνταποκρινομένη πρός τήν ικανότητα 
τής δημιουργίας τών χαρακτήρων Τίποτε το 
κοινόν, τό γνώριμον, τό κατά μιμησιν. u 
υ,ικοός Ίακωβίδης έδρα έπί τομεως καλού ευ
ρωπαϊκού θεάτρου είς τήν ελληνικήν σκηνην. 
Σπά'ΐαι όμως αί εΰκαιρίαι πού ήξιζε τον κοπον 
νά τόν ποοσέξωμεν μέ τοιαύτας αξιώσεις. Και 
έτσι δέν ' εύρήκε καί αύτός καιρόν να εκπλη- 
οώση τ'ον σκοπόν του. Είς έργα ελαφρότερα 
είνε'τώρα ή χαρά τού άθηναϊκοϋ κοινού και 
δέν μπορούσε παρά νά είνε^διοτι δεν υποβάλ
λεται είς δραματικάς μόνον ιδιότητας, αλλ εχει 
τήν μιαητ'ικήν ικανότητα καί χάριν του κωμι
κού.'Αί χιλιάδες κόσμου, αί όποΐαι είοαν και 
βλέπουν κάθε βράδυ τά «Παναθηναια», την 
μοναδικής έπιτυχίας είς τό εΤδός της επιθεώ
ρηση», τόν χειροκροτούν μέ ένθουσιασμον και 
δ.καίώς. Ευρίσκει' τήν λεπτοτέραν κωμικήν 
έκφρασιν καί δι’δσων κάμνει δεικνύει τι ημπο- 
οούσε περισσότερον έάν τό ελληνικόν θέατρον 
ειχεν άλλην έκτασιν καί δι’άλλα θεατρικά είδη.

Διατΐ τώρα ήθοποιοί αύτής τής ιδιοφυίας 
δέν έπιζητοΰν νά έπιβάλουν την θέλησιν των 
καί νά δημΌυργήσουν κάτι γινόμενοι πρωτουρ- 
γοί ίδιας κινήσεως, αύτό είνε άλλο ζήτημα.

Μίχης Ίακωβίδης

Πρέπει νά σκεφθώμεν, οτι ή νεοελληνική φυλή 
τρομάζει τήν εύθύνην τής πρωτοβουλίας. Τό 
άτομον ζητεί μόνον πρόσκαιρον ησυχίαν και 
στιγμιαίαν αύτάρκειαν. Καί είς, τό θέατρον 
αύτοΰ τοΰ είδους ή ίκανοποίησις αναπληρουται 
άσφαλέστερον μέ μερικούς έφημέρους θριάμβους 
εύθηνών χειροκροτημάτων.

** Έπί λιμπρέτου τού κ. Γ. Τσοκοπούλου 
συνέθεσε μελόδραμα ύπό τόν τίτλον «Περουζε»
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μουσικός κ. Θ. Σακελλαρίδης. Τδ εργον έξε- 
τεΛεσθη παρά τού θιάσου τού « Ελληνικού Με
λοδράματος» είςτδ θέατρον «’Ολύμπια» (πρώην 
Άρνιώτη) και έπαίχθη κατ’ έπανάληψιν. ‘Ως 
ό ίδιος ό συνθέτης ανήγγειλε δι’ επιστολής του 
ή προσπάθειά του αύτή δέν έχει μεγάλας συν- 
θετικάς αξιώσεις. Προσεπάθησε νά ευχαρίστηση 
τδ πολύ κοινδν και πρδς τούτο, καθ ’ ά λέγουν, 
οί ακούσαντες τήν «Περουζέ», αί αναμνήσεις 
γνωστώνμελοδραμάτων φαίνεται, οτι έλήφθη- 
σαν ώς μέσον. Λόγω τής άθιγγανικής ύποθέ- 
σεωζ ή «Κάρμεν» συνεισέφερε περισσότερον. 
Αυτή εινε ή κριτική περί τής «Περουζέ».
Ημείς όμως έχομεν καλήν ιδέαν περί τής μου

σικής ιδιοφυίας καί μορφώσεως τού κ. Σακελ- 
λαρίδου, θά έτολμώμεν δέ νά τώ παοατηρή- 
σωμεν, ότι αί πρδς τήν τέχνην θυσίαι δέν 
πρέπει νά παοαμερίζιονται εντελώς απδ τούς 
περί ζωής αγώνας, άτυχώς τόσον έπηρεάζοντας 
ολην τήν παρ’ήμίν καλλιτεχνικήν κίνησιν.

Ένεφανίσθη τδν παρελθόντα μήνα διά 
πρώτην φοράν άπδ τής σκηνής τού « Ελληνι
κού Μελοδράματος» είς τδ θέατρον «’Ολύμ
πια» νέος καλλιτέχνης τού άσματος ό βαρύτο
νος κ. Αρης Σακελλαρίδης αδελφός τού συν
θέτου κ. 0. Σακελλαρίδη καί ο'ι ακούσαντες 
αυτόν λέγουν, οτι έμειναν ευχαριστημένοι τόσον 
απο το τραγούδι του, οσω και απο τήν τέχνην 
τής ύποκρίσεώς του

Είς τδ «’Αττικόν Θέατρον» παρεστάθ7! 
διά πρώτην φοράν νέον ελληνικόν εργον τό ·’ 
« Όταν αγαπούμε» τού ποιητού κ. Ήλία Βου’ 
τιερίδου. Τδ εργον έκρίθη αντάξιον τής ολη? 
φιλολογικής εργασίας τού συγγραφέως, έμμέ*  
νοντος άπαρεγκλίτως πιστού είς τά ιδανικά του*  
απετελεσε ύέ ένα φωτεινόν σημείον είς τά? 
θεατρικάς έπασχολήσεις τών ημερών μας, γε
νικώς παρ όλων των θιάσων περιοοισθείσας 
είς τδ έλαφρδν είδος τών έπιθεωρήσεων. Τδ 
ελληνικόν θέατρον οιερχεται εφέτος κοίσιν, 
αλλ αποδίδοντες τά τού Καίσαρος είς τδν Καί- 
σαρα δφείλομεν νά σημειώσωμεν, ότι ή ευθύνη 
αύτής τής καταστάσεως κατά τδ πλείστον επι
βαρύνει το κοινον, τδ οποίον δέν ύποστηοίζει 
τα καλλιτεχνικά έργα. Θα ημπορούσαμεν νά 
κατακρινιομεν απολύτως καί τούς άξιους λόγου 
ηθοποιούς μας διά τήν πλήρη ύποχώρ-ησίν των, 
εάν δέν έγνωρίζαμεν, ότι δφείλομεν νά μή ζη- 
τώμεν σπάνια παραδείγματα ηρωισμού είς τάς 
ημέρας μας.

* * Τδ Μιλάνον ύπήρξεν ή πόλις τής προτι- 
μησεως τού Αεονάρδου ντά Βίντσι.

Τδ Μιλάνον έλάτρευσε καί ό μέγας δη
μιουργός τού ψυχολογικού γαλλικού μυθιστο
ρήματος Στενταλ μέχρι τού νά ζητήση νά τού 
γράψουν ώς έπιτάφιον : «Πολίτης τού Μι
λάνου».

Είς τδ Μιλάνον λοιπόν ύπάρχουν τά πε
ρισσότερα ντοκουμέντα τής ζωής τού Λεονάρ- 
δου ντά Βίντσι χειρόγραφα, σκίτσα καί τδ 
θαυμάσιον φρέσκο τού «Μυστικού Δείπνου».

Επίσης τά περισσότερα έργα τών μαθη
τών του, τά οποία ούτοι έξετέλεσαν ύπδ τήν 
έπίδρασίν του.

Ο Μπαρρες αποκαλεί τδν Λεονάρδον ντά 
Βίντσι ένα απδ τούς πρίγκηπας τής τέχνης.

Ο εξαιρετικός αύτός ζωγράφος, γράφει, 
κατανοείται περισσότερον διά τής σκέψεως 
παρά διά τών οφθαλμών.

Εις τάς ενδείξεις τών βιβλίων του περί 
σχεδίου και είς τούς άναχρωματισμούς τού 
«Μυστικού Δείπνου» μαντεύομεν τήν έμορφιά, 
την όποιαν εζητούσε, καθώς απδ τήν ύποδεε- 
στεραν ικανότητα τών μαθητών του έπανευρί- 
σκομεν την κατεύθυνσιν τής τέχνης, τήν όποιαν 
τους ύπεδείκνυε.

Διανοια μοναδική διά τήν οξύτητά της 
και οιά την εκτασιν ό ντά Βίντσι φαίνεται 
συγχρόνως μέγας μελετητής καί μέγας γόης.

Αι γε^ικωτεραι καί βαθύτερα», μελέται 
του δεν τδν απερροφησαν. ‘Υπήρξεν έν ταύτώ 
ωραίος ιππότης εν αναλογία πρδς τήν τόσον 
γραφικήν εποχήν του.

Εις όλες σχεδόν τής μοοφές πού έζωγρά-

Είς τδ θέατρον «Βαριετέ» τής κυοίας 
Κυβέλης Θεοδωρίδου, έδόθη τδν παρελθόντα 
μήνα νέον δραματικόν εργον τού κ. Δ. Ταγκο- 
πούλου τδ «Μαύρο χέρι».

Εις τδ «Βαριετε» επαίχθησαν κατ’ έπα- 
•νάληψιν μέ επιτυχίαν αξίαν πρδς τήν ευφυΐαν 
τού έργου « Η μπλόφαις» φάρσα τού κ Θ. 
Συναδινού.

* * Επίσης είς τδ αύτδ θέατρον έδόθη τδ 
«Χερουβείμ» κωμωδία τού κ. Γρ. Ξενοπούλου.

Είς τδ «’Αττικόν» έπροκάλεσε πολύν θό
ρυβον κωμωδία τής Κα? Φούλας Δεριλύ, τδ 
γένος Παπασπυρίδη ύπδ τδν τίτλον οί «Μπα
μπάδες τής ’Αφροδίτης». ‘Η συγγραφεύς ήθέ- 
λησε νά σατυρίση τά γεροντοπαλλήκαρα. Όρθό- 
τερον ίσως ώς έκ τής θέσεώς της θά ήτο νά 
σατυρίση τάς γεροντοκόρας πού κλεισμένες 
είς τά σπίτια των δέν φροντίζουν νά εξομαλύ
νουν μόναι τάς δυσχερείας τού γάμου.

* * Ό «Κινηματογράφος» ή έτησία θεατρική 
έπιθεούρησις τού κ. Πολυβίου Δημητρακοπού- 
λου αριθμεί τώρα μακράν σειράν παραστάσεων 
είς τδ «’Αττικόν».

Επίσης είς τδ «Άθήναιον» μία κωμωδία 
τού κ. Τίμου Δεπάστα τδ «Τζιότικό ραβαΐσι» 
έπαίχθη κατ’ έπανάληψιν. Ό κόσμος γέλα

Άνηγγέλθη είς τδ «’Αττικόν» τδ «Πα
νόραμα τού 1911» έπιθεώρησις τού κ. Τίμου 
Μωραί’τίνη.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ 

φισε ύπάρχει άποτυπωμένο ένα λεπτό χα
μόγελο.

* * Τδ χαμόγελο αύτδ ανάγεται είς τδ κρά
τος τής σκέψεως, χωρίς νά στρέφεται πρδς 
Φιλήδονους πραγματοποιήσεις.

* * 'Π διάνοιά του επαναστατούσε πολλακις, 
οχι όμως καί τά νεύρά του.

* * Οί σύγχρονοι τού βαθυτάτου αύτού φιλο
σόφου τον ηνόηοαν καλώς. Ο Λομάτζο τδν 
αποκαλεί Έρμήν, Προμηθέα Τούς φαίνεται 
ό άνθρωπος πού γνωρίζει τά μυστικά τών 
πραγμάτων, τους νο
μούς τής ζωής.

** Τήν «Τζοκόντα» 
ό ντά Βίντσι έτελείωσε 
τδ 1505. Είςτδ πρώτο 
σκίτσο ή Μόνα Λίζα 
τού έπόζαρε γυμνή 
μέχρι τής δσφύος.

* * 'Η Μόνα Λίζα 
θυγάτηρ τού ’Αντω
νίου, Μαρία ντί Νόλδο 
Γεραρδίνι ήτοΝεαπο- 
λιτανίς, ή τρίτη σύζυ
γος τού ντέλ Τζο- 
κόνδο, ό όποιος τήν 
εΐχε συζευχθήτδ 1 495·

* * Τδ πορτραίτο 
αύτδ εγεινε αμέσως 
διάσημον. Ό Βασσάρι 
επαινεί τήν διαύγειαν 
καί τήν διαφάνειαν 
τών χρωμάτων, τήν 
ακρίβειαν τής όμοιό- 
τητος.

** Τόσω πρόσχαρη 
εινε ή έκφρασις, γρά
φει,τόσω γλυκό τδ χα
μόγελο ώστε τδ εργον
φαίνεται περισσότερο θειον ή ανθρώπινον. Η 
ζωή δέν μπορούσε νά έχη άλλην έκφρασιν.

* * Ό Λεονάρδος ντά Βίντσι έγραψς θαυ- 
μάσιον εργον περί ανατομίας έν σχέσει με την 
ζωγραφικήν. Έγραψε επίσης περί υδροστατι
κής, περί μηχανικής καί άλλων πραγμάτων, 
πλήθος έν γένει τόμων καί ολους είς την γλώσ
σαν τού λαού.

* * Περιεργόταται είνε και αί παρατηρήσεις 
του έπί τών ζώων : « Ό άνθρωπος, γράφει, εχει 
ισχυρόν λογικόν, άλλά κατά τδ πλείστον μα- 
ταιον καί ψευδές. Τα ζώα έχουν όλιγωτεξον, 
άλλ’ ωφέλιμον καί άκριβές καί καλλίτερα άξι
ζε». μία*  μικρά βεβαιότης άπδ μίαν μεγάλην 
πλάνην».

*  ‘Υπάρχουν άντίγραφα τής Τζοκόντας, 
ένα είς τήν Ρώμην (Πινακοθήκη Κυρσινη) καί 
ένα είς τήν Μαδρίτην (Μουσείον τού Πράοο)

*

* * Είς τήν Βιέννην συνήλθε τδ δεύτερον διε

ΑΕΟΝΑΡΔΟΣ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ 
(Αύτοπροσωπογραφία)

θνές Συνέδριον τών καλλιτεχνών τού χορού. 
Τδ πρώτον είχε γείνει εις τδ Βερολίνον κατά 
τδ 1908. ι

* * Είς τδ Συνέδριον τής Βιέννης παρευρέ- 
θησαν οί ονομαστότεροι καθηγηταί τού χορού 
όλων τών έθνών. Οί Γερμανοί και Αυστριακοί 
έκυοιάρχουν κατ’ αριθμόν, επειτα ήρχοντο 
’Αμερικανοί, ‘Ολλανδοί, Ριοσσοι καί Δανοί 
καθηγηταί.

* * Οί νέοι παρισινοί χοροί έπέτυχαν καθώς 
καί αί χορογραφικαί άποόόσεις εθνικών ύμνων 

ώς τής Μασσαλιώτι- 
δος καί τού Αυστρια
κού ύμνου, ό όποιος 
ήοεσε πολύ.

* * Ό ίμπρεσσάριος 
’Ιωσήφ Σούρμαν, τού 
οποίου τάς περί Δούζε 
άναμνήσεις έδημοσι- 
εύσαμεν είς προηγού- 
μενον φύλλον, έξακο- 
λουθεΐ δημοσιεύων τάς 
έντυπώσεις του και 
περί άλλων άστέρων 
τού θεάτοου.

* * Ούτω γράφει 
τώρα περί τής Χρη- 
στίνας Νίλσων τής 
Σουηδού ύψιφώνου, η 
οποία ύπήρξε πάντοτε 
ή τελειοτέρα Μαργα
ρίτα τού «Φάουστ» τού 
Γκουνώ.

* * ’Αφού έκίνησε 
τδν θαυμασμόν όλου 
τού κόσμου ή καλλι- 
τέχνις αύτή είχε τήν 
τύχην νά συζευχθή τδν 
Ισπανόν μεγιστάνα

’Άγγελον δέ Κάζα-Μιράνδα, φίλον προσωπικόν 
τού άποθανόντος Βασιλέως τής ‘Ισπανίας Λλ- 
φόνσου ΙΓ ·

* * Ό κ. Σούρμαν διηγείται περίεργα ανέκ
δοτα περί τού ίμπρεσσαρίου αύτού τού αηδο
νιού τής Σουηδίας.

* * ‘Όταν έφθανε είς μίαν πόλιν έπεσκέ- 
πτετο τά άδαμαντοπωλεία καί τά μεγάλειτερα 
καταστήματα πολυτελείας κα». ελεγε είς τους 
καταστηματάρχας αφού εξέλεγε ένα απδ τά 
καλλίτερα κοσμήματα : «Είμαι ό ίμπρεσσάριος 
τής Νίλσων καί θά δώσω συναυλίαν είς την 
πόλιν σας. Έάν μέ βοηθήσετε καί σε»; νά γέ
μιση ή σάλα, τδ κόσμημα αύτδ είνε δικό μου, 
θά τδ άγοράσω».

*  Οί καταστηματάρχαι έπροθυμοποιούντο 
νά τού πουλήσουν όσω τδ δυνατόν περισσότερα 
εισιτήρια καί ή αίθουσα εγέμιζε.

*

*  Άλλά τήν έπομένην πρωί ένω τδν έπε-*



234 Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 0 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ 235

Τό Λυρικόν θέατρον τοΰ Βουκουρεστίου. Ή Πολυτεχνική Σχολή τοΰ Βουκουρεστίου

ρίμεναν ν’ αγοράση το έκλεγέν κόσμημα έβρι
σκαν όλοι είς τδ κατάστημά των πανομοιότυ- 
πον ^έπιστολήν διά τής όποιας τούς άνήγγελλε 
μετά Λύπης, ότι ναι μεν είχε συρρεύσει πολύς 
κοσμος, αλλα εις την αίθουσαν έμειναν καί με
ρικά καθίσματα κενά.

Καί ούτω πώς άπηλλάσσετο τής δοθεί- 
σης πρδς αυτούς ύποσχέσεως.

* * Περί τής Ρωσσίδος άοιδού Φήλια Λιτβίν, 
ή όποια είνε μία άπδ τάς καλλιτέρας έρμηνευ- 
τριας τών έργων τού Βαγνερ, ή ασύγκριτος 
πρδς πάσαν άλλην Βρουνχίλδη, ό κ. Σούρμαν 
διηγείται, ότι ώς χαρακτήρ είνε ή άγαθωτέρα 
γυναίκα τού θεάτρου πού έγνώρισέ ποτέ.

Τδν περασμένον μήνα συνεπληριοθησαν εκατό 
χρόνια άπδ τής γεννήσεως τού ποιητού Θεοφί
λου Γκωτιέ καί τά γαλλικά περιοδικά αφιερώ
νουν ολοκλήρους σελίδας περί τής ωραίας, τής 
έπιβλητικής καί τόσον αρχαιοπρεπούς αυτής 
ιχορφής τού γαλλικού Παρνασσού.

** Ούτε έλεγειακός, ούτε έπικός, ούτε λυρι
κός, ούτε δραματικός, γράφει κάποιος Γάλλος 
συγγραφεύς, δ Γκωτιέ ήτο περισσότερον σχε
διαστής, ζωγράφος καί γλύπτης τού στίχου 
καί τού πεζού λόγου.

** Έξ αύτής τής ώραιοποιήσεως παρήχθη-

Απηλλαγμένη πάσης έπαγγελματικής 
ζηλοτυπίας, επαίνους μόνον λέγει πεοί τών 
συναοέλφων της. Δέν εχει συνείδησιν τής αξίας 
τ0^ εςοοεύει αφειδώς καί διαθέτει
γενναία ποσά εις ελεημοσύνας καί βοηθήματα 
πρδς άναξιοπαθούντας καλλιτέχνας. Ύπδ τήν 
εποψιν ταύτην είνε τδ πανομοιότυπον τού 
Παδερέβσκυ.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
χορωδία και τό Λ Ωδεΐον Λόττνερ. Μουσι

κόν ίδρυμα απολύτως καλλιτεχνικόν πρδς τδν 
σκοπόν τής εκλαίκεύσεως τής αρίστης μουσικής 
εν Ελλάδι δεν εχει ανάγκην ιδιαιτέρας μνείας 
έστω και άπδ εκείνους, οί όποιοι μετέρχονται 
κατ έπάγγελμα τδν μουσικόν. ‘Ολόκληρος ή 
άθηναική κοινωνία γνωρίζει τά θαυμάσια ωδικά 

έργα, τά όποια ή χορωδία τού ’Ωδείου Λότ
τνερ εξετελεσε. μόνον αυτή έν ’Αθήναις έπί 
σειράν ετών αποδώσασα ύπδ τήν διεύθυνσιν τού 
καθηγητού κ. Μπέμμερ δλην τήν ωραιότητα 
μεγάλων ωδικών έργων ώς ή «Δημιουργία» αί 
«Τεσσαρες εποχαί τού Χάϋδν», τδ «Ρέκβιεμ» 
τού Μόζαρτ, ή « ’Οδύσσεια» τού Μπρούχ, τδ 
«Μαγεμένο τριαντάφυλλο» τού Σούμαν καί 
πλειστων άλλων. Επομένως πάσα μνεία καί 
τών αξιούντων, οτι εινε ειδικότεροι είς τά τής 
μουσικής^ θά ήτο ^περιττή Άλλ’ή παράλειψις 
αυτή προόιδουσα άγνοιαν τόσης σπουδαίας έργα
σίας εν τώ τόπω μας άφορα μόνον έκείνους, οί 
όποιοι οφείλουν νά ενθουσιαζωνται μέ κάτι 
περισσότερον τού συνήθους είς τήν τέχνην.

Εννοείται ότι δέν πρόκειται περί έκείνων, οί 
όποιοι έχουν αρτιωτέραν μουσικήν μόρφωσιν. 
Αυτοί οέν ηδύναντο ή νά εινε είς θέσιν ν’άνα- 
γνωρίσουν πού συντελείται πραγματική καλλι
τεχνική εργασία είς τδν τόπον μας

Ναπολέων Λαμπελέτ. ’ Αφίκετο έκ Λονδίνου 
δι’ όλίγας ημέρας καί άνεχώρησε πάλιν έκει ό 
απδ δωδεκαετίας εγκατεστημένος είς τήν άγ- 
γλικην πρωτεύουσαν Έλλην μουσουργός κ. Να
πολέων Λαμπελέτ ‘Η συμπαθής αύτή καλλιτε
χνική φυσιογνωμία είνε γνωστοτάτη είς τούς 
’Αθηναίους καί πολύ προσφιλής. Ό κ. Λαμπελέτ 
πρδ τής αναχωρησεως του είς Λονδίνον είργάσθη 
είς τας ’Αθήνας έπί μίαν δεκαετίαν ίδρύσας τήν 
Φιλαρμονικήν, θέσας έκ τών πρώτων τάς βάσεις 
τού ελληνικού μελοδράματος. Κατά τδ χρονι
κόν τούτο διάστημα συνέθεσε πολλάς υ,ελω- 

δίας. Μετέβη κατόπιν είς ’Αλεξάνδρειαν κλη
θείς εκεί όπως ίδρύση τήν «Φιλαρμονικήν»,
τής οποίας υπήρξε έπί 
’Έπειτα έγκατεστάθη 
είργάσθη εύρύτερον καί

Ναπολέων Λαμπελέτ

τρία έτη ό διευθυντής, 
είς τδ Λονδίνον. Εκεί 
έγεινεν έπίσης γνωστός. 
Συνέθεσε κατά παραγ
γελίαν τής έπιτροπής 
τής ελληνικής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας τετρά- 
φωνον λειτουργίαν κρι- 
νομένην δικαίως ώς ενα 
άπδ τά καλά έργα τού 
είδους τούτου. Άνεβί- 
βασε δέ μέ μεγάλην έπι- 
τυχίαν είς τά άγγλικά 
θέατρα τά εξής μελο
δράματα: «Yashmack» 
«Transit of Venus», 
«Potpourri», «The 
shadow Dance» καί 
τήν «Fenella» μονό- 

πρακτον λυρικόν μελόδραμα. Συνεθεσε απει
ρίαν ασμάτων δι’ αίθουσαν, τά όποια είνε 
διαδεδομένα είς ολην τήν ’Αγγλίαν. Υπήρξε 
τακτικός διευθυντής τής ορχήστρας πολλών 
θεάτρων τού Λονδίνου, οσάκις δε υπάρχει 
ανάγκη ένισχύσεως καί προσθηκών εις ωδικά 
σκηνικά έργα δ μέγας έκδοτης George Ed- 
wardes τού άναθέτει τήν σύνθεσιν τών απαι-
τουμένων μερών. Ούτω συνειργασθη εις τήν 
σύνθεσιν τής περιφήμου «Γκειζας». Η ελλη
νική Κυβέρνησις τιμώσα τήν δράσίν του τού 
άπένειμε τδν Σταυρόν τού Σωτήρος, δ δε Κε- 

δίβης τδ Μετζιτιέ ‘Η είς Ελλάδα κάθοδός 
του έσχετίσθη μέ άποστολήν διά την ελληνι
κήν έμπορικήν ’Έκθεσιν τού Λονδίνου διά τήν 
οποίαν άνέλαβε νά καταρτίση ελληνικήν χορω
δίαν, συμβληθείς ήδη πρδς τούτο μέ τδν γνω
στόν λαϊκόν συνθέτην κ. Κόκκινον.

* * Είς τό Ξενοδοχείον τής Μεγάλης Βρε
τανίας συνήλθον τήν 15 παρελθόντος μηνδς 
ύπδ τήν προεδρείαν τού κ. Σαμάρα οί Ελλη
νες μουσουργοί κ. κ. Δ. Λαυράγκας, Ν. Λαμ
πελέτ, Θ. Σακελλαρίδης, Καλομοίρης καί συνε- 
σκέφθησαν περί όργανωσεως σειρφές συναυλιιον, 
τινές τών οποίων θά δοθούν κατά τούς προσε
χείς ’Ολυμπιακούς άγώνας ότε συμπίπτουν και 
αί έορταί τής πεντηκονταετηρίδος άπδ τής βα
σιλείας τής Α. Μ. τού Βασιλεως Γεωργίου.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ * **
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ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. Σ. ΜΕΤΑζ,ΑΣ

Τά Διδακτήρια 
καί τό Οίκο- 
τροφείαν απο
τελούνται εκ 2 
μεγάρων περι

βαλλόμενων 
πανταχόθεν 

υπό κήπων καί 
αυλών ευρύχω
ρων. Έπίπλω- 
οις σχολική πο
λυτελής καί νε- 
ωτάτου συστή
ματος.

Περιλαμβάνει:
Ελβετικόν 

νηπιαγωγεΐον,
Δημοτικόν, 
Ελληνικόν, 
Γυμνάσιου,

8 τμήματα γαλ
λικών, 4 τμή
ματα αγγλικών 
καί 2 τμήματα 
γερμανικών.

9 Εμπορικήν 
σχολήν τριτά
ξιον λειτουρ
γούσαν έγκρί- 
σει τής Κυβερ- 
νήοεως καίΑο- 
γιστικήν σχο
λήν μονοτά
ξιον.

Δ ί ξέναι γλώσ- 
οαι διδάσκον
ται υπό ειδι
κών καθηγη

τών μετά - 
κληθέντων εξ 

Ευρώπης. 

Κανονισμός 
καί αναλυτικόν 

πρόγραμμα 
άποστέλλονται 
τώ αίτοϋντι.

Η ΤΑ-ΙΣ TOV ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΑΑΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑβΗΝίΣΝ

Μ.,Μ,,α, 1Μ»< «" """""



Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΞΑ ΕΝ ΤΗ. ΣΥΓΧΡΟΝΟ. ΤΕΧΝΗ.
Βεβαίως κάθε *Ελληνική αίθουσα πρέπει νά κοσμήται 

άπό τάς εικόνας τής άρχαίας 'Ελληνικής δόξης καί τοϋ 21

= ΕΚΔΟΣΕΟΣ Β. ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ =
1 . Ραψφδός.’Η άνάγνωσις τον Όμηρον.
2 .’Ο Περικλής άγορενων εν τή Πννκί.
6 .Ή έν Σαλαμίνι Νανμαχία.
4. Οί Νικηται τής Σαλαμίνας
5. Σαπφότ καί Αλκαίος.
6. Αί Σειρήνες.
1. Αί τρεις μοίραι.
8.'Ο θάνατος τον ’ Ορφέως.
9/0 Λεωνίδας προ τής τελευταίας έν 

θερμοπνλαις μάχης.
10/0 θάνατος τον μεγάλονΆλεξάνδρον.
11. Τό άρμα τον Ήλιον, αί ΤΩραι καί 

ή Ήώς.
12/0 χορός τών Μονσών.
13/ Ανακρεόντιον άσμα.
14. Τό Λοντρόν.
15. Ελπίς.
16/0 Σωκράτης διδάσκων τόν ’Αλκι- 

άιάδην.
17,’0’Έκτωρ άποχαιρετών τήν’Ανδρο- 

μάχην.
18/0 Όδνσσενς άναγνωρίζων τόν 

Άχιλλέα.
19/ Αρχαίος κεραμογράφος.
20/0 θονκιδίδης άκονων τόν’Ηρόδο- 

τον άναγινώσκοντα έν ’ Ολυμπία τήν 
’Ιστορίαν τον.

2ί.ΉΉχώ.
22 .Ή Φρννη λουσμένη εις τάς άκτάς 

τής ’ Ελενσίνος.
23 . θερινή ννξ.
24 .’Αρχαίοι όρχηστρΐδες.
25/ Εκ τον βίου τών ’Αρχαίων.

Ζ^ΖΖΖΖΖ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ^ΖΖΖΖΖΖ 

ΣΤΟΑ ΣΥΓΓΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

26. Εις τόν Ναόν τής ’Αφροδίτης. 
27. Τό ράντισμα. Φίλαι παίζονσαι. 
28. Ασπασία.
29/Επιστροφή έκ τον Κεραμεικον. 
30. Είς τάς όχθας τον Πηνειόν.
31. Ή παιδιά τής σφαίρας παρ’ άρχαίοις. 
32. Οί γάμοι τον μεγάλου ’Αλεξάνδραν. 
33/Η’ Ιφιγένεια.
64.’Ορφενς καί Ενριδίκη.
35. Ή Μήδεια.
36. Ή Γέννησις τής ’ Αφροδίτης. 
37/Π Άποθέωσις τον Όμηρον. 
38/0 Οίδίπονς καί ή Σφίγξ. 
39/0 ’Άγγελος τον Μαραθώνας.
40. Προμήθειας αί 8 εικόνες τής ’Ακα

δημίας.
Είς μέγα σχήμα 5 ΟΧ 6 0· 

41/0 Περικλής άγορενων.
42. Ή έν Σαλαμίνι Νανμαχία. 
43. Οί νικηται τής Σαλαμίνας. 
44. Οί 'Ολυμπιακοί αγώνες. 
45/0 'Ερμής τον Πραξιτέλονς. 
46.Ή σκεπτομένη ’Αθήνα.
47. Ή ’Αθήνα Παρθένος.
48.Ή Άκρόπολις τών ’ Αθηνών.
49/0 ’Ερμής τον Πραξιτέλονς ολό

κληρος.
ξβ.ΙΟΟΟ είδη αρχαιοτήτων όλων τών 

μνημείων καί ’Αγαλμάτων.
51/0 Μάρκος Μπότσαρης 
52. Ή αμννα τον Μεσολογγίου. 
53/0 δρκος είς τήν ’ Ελευθερίαν. 
54. Αί Σονλιιότισσαι.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς τραπεζικά γραμμάτια νέων εντό

κων καταθέσεων έν όψει ή έπι προθεσμία, δηλοποιεϊται, οτι άπό 15 ’Απριλίου 1909 ή 
’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχεται παρά τε τφ Κεντρικφ Καταστήματι καί τοϊς 
'Υποκαταστήμασιν αύτοϊς καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια άποδοτέας έν όψει ή έν 
ώρισμένη προθεσμίρ έπι τόκφ :

1 */,  τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς έν οψει άποδοτέας καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000, 
πέρα τοΰ ποσού τούτου τοΰ τόκου όριζομένου εις 1 τοϊς υ/ο κατ’ έτος Ρ-έχρι 50,00 δραχ
μών πέρα δέ τοΰ ποσοΰ τούτου είς */ 2 τοϊς ι’/0. Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί 
εις ανοικτόν λογαριασμόν παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλια
ρίου επιταγών. — 2 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εξ μήνας 
τουλάχιστον. — 2 */,  τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά εν έτος 
τουλάχιστον. — 3 τοϊς °, 0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά δύο ετη 
τουλάχιστον. — 3 */,  τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά τέσσαρα 
ετη τουλάχιστον. — 4 τοϊς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά πέντε ετη 
τουλάχιστον ώς καί διά τάς πέρα τών πέντε έτών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν.
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άπο

δοτέας έν ώρισμένη προθεσμίφ ή διαρκείς έπι τόκφ :
1 '/, τοϊς °/0 κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τουλάχιστον
2 » °Ι0 » » » » 1 έτους »
2 » °/0 » » · » 2 έτών »
3 » °/0 » » » » 4 έτών »
4 » ®/0 » » » » 5 έτών »

Αί δ[ΐολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου ονο
μαστικοί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώνονται παρά τφ Κεντρικφ καταστή- 
ματι καί τή αιτήσει τοΰ καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής Τραπέζης είς τό αύτό 
νόμισμα είς δ έγένετο ή κατάθεσις.

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ
Β. ΚΟΝΤΟΜΑΝΩΛΗ

ΑΘΗΝΑΙ

Όδδς Ίπποκράτονς 3.

Ό κ. Κοντομανώλης είνε ό βιβλιοδέ
της τοΰ «Καλλιτέχνου». Αύτό νομίζομεν, 
οτι είνε ή καλλιτέρα σύστασις διά νά πει- 
σθοΰν οί άναγνώσταί μας περί τής άπο- 
λύτως καλλιτεχνικής του έργασίας.

’Επί πλέον προσθέτομεν συστάσεις διά 
τήν έκτακτον ταχύτητα περί τήν παράδο- 
σιν τών παραγγελιών καί διά τάς άπι- 
στεύτως εΰθηνάς τιμάς του.

ΤΟ “ΦΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΡΑΣΟ,,

ΤΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ

ΕΞΕΔΟΟΗ

Παραγγελίαι στέλλονται εις 
τό γραφεΐον τοΰ < Καλλιτέ
χνου».

0 ΤΟΜΟΣ ΔΡ. 2
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©I ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΙ ΝΕΟΙ

ΘΕΡΜΟΧΙΦΩΝΕΧ
30 ΛΕΠΤΑ ΓΚΑΖ ΔΙ’ ΕΚΑΣΤΟΝ ΛΟΥΤΡΟΝ

ΑΝΑΠΤΟΥΣΙΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΒΑΕΨΙΕ
ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΟΒΟΣ

ΕΚΡΗΞΕΩΣ

"Οταν τελειώοτ] τό ϋδωρ 

είς τό τεπόζιτον 

κλείει τό γκάζι αυτομάτως

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΙΝ

ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΔΙΔΕΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΣ1Σ ΔΙΑ ? ΕΤΗ

ΠΩΛΗΣΙΣ
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X. ΚΟΥΡΑΚΟΣ

Έν *ΑΟήναις,  Τυπογραφεϊον «'Εστία» Μάϊσνερ καί Καργαδοΰρη — 8571


